
 

 

 

 

Οι Ιδιότητες του Βούδα 
 

 

Φωτογραφία: χορηγία Ρίγκπα 

 

Αγαπητοί φίλοι κοντά και μακρυά, 

 

Όπως πάντα, ελπίζω αυτό το μήνυμα να σας βρίσκει καλά, υγιείς και ευτυχισμένους. 

Την σημερινή ημέρα του Γκούρου Ρίνποτσε, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας λίγες 

στροφές μιας από τις αγαπημένες μου σούτρες, τη Σαμάντι Ράτζα Σούτρα: Ο Βασιλιάς 

του Διαλογισμού. 



 

 

Την πρώτη σημαντική στροφή που θα ήθελα να μοιραστώ είναι από το πρώτο 

κεφάλαιο, όπου ο Βούδας λέει στο Νεαρό Φεγγάρι: 

Νεαρέ μποντισάττβα, οι μαχασάττβα που έχουν κυριαρχήσει σε αυτό το ένα 

ντάρμα θα αποκτήσουν όλες τις καλές ιδιότητες και θα αφυπνιστούν σύντομα 

στην τέλεια και πλήρη φώτιση. Ποιο ντάρμα είναι αυτό; Νεαρέ μποντισάττβα, 

οι μαχασάττβα διατηρούν όμοιο νου προς όλα τα όντα, ο νους τους εμπεριέχει 

την πρόθεση της ωφέλειας και αποφεύγουν το θυμό και τη διάκριση. 

Όμως, νεαρέ μποντισάττβα, οι μαχασάττβα που διατηρούν όμοιο νου προς 

όλα τα όντα που νους τους εμπεριέχει την πρόθεση της ωφέλειας και 

αποφεύγουν το θυμό και τη διάκριση, θα επιτύχουν το σαμάντι που 

ονομάζεται ‘η ακτινοβόλα ισότητα της φύσης όλων των φαινομένων.’ 

Αναφορικά με αυτή τη στροφή, θα ήθελα να πω ότι οι περισσότεροι ασκητές στις 

μέρες μας σκέφτονται ότι αρκεί απλά να καθίσουν και να διαλογιστούν για να 

επιτύχουν την αφύπνιση ή να επιτύχουν το σαμάντι. Χρειάζεται όμως να 

εφαρμόσουμε και κάποιες διδασκαλίες. Και ειδικά χρειάζεται να έχουμε ένα νου 

ισότητας.  Θα ήθελα να αναφέρω ότι οι περισσότεροι ασκητές στις μέρες μας δεν 

έχουν ένα νου ισότητας, αλλά αντίθετα έχουν προτιμήσεις και προκαταλήψεις. Γι’ 

αυτό το λόγο χρειάζεται να καλλιεργήσουμε ένα νου που είναι όμοιος προς όλους και 

που να στερείται θυμού και διάκρισης. Αυτές είναι στην πραγματικότητα απαραίτητες 

ιδιότητες. Διαφορετικά ό,τι και αν αντιλαμβανόμαστε ή συλλαμβάνουμε θα είναι 

μόνο η προβολή του δικού μας νου και δεν θα μπορούμε να διακρίνουμε τη διαφορά.   

Η δεύτερη στροφή που θα ήθελα να να μοιραστώ μαζί σας είναι από το τρίτο 

κεφάλαιο και απαριθμεί τις ιδιότητες του Βούδα:  

Ο Μακάριος είναι έτσι: ένας ταταγκάτα, ένας άρχατ, ένας πλήρως φωτισμένος 

Βούδας, εκείνος με την τέλεια σοφία και διαγωγή, ένας σουγκάτα, εκείνος που 

γνωρίζει το κόσμο των όντων, ένας ανυπέρβλητος οδηγός που υποτάσσει τα 

όντα, ένας δάσκαλος θεών και ανθρώπων, ένας βούδας, ένας μακάριος. 

Ο Μακάριος είναι το φυσικό αποτέλεσμα της αρετής. Είναι το αναπόφευκτο 

αποτέλεσμα των ριζών της αρετής. Κοσμείται από υπομονή. Είναι η εκδήλωση 

ενός θησαυρού αρετής. Ομορφαίνει από τα εξαίρετα σημάδια ενός 

μεγαλειώδους όντος. Έχει τα ανθισμένα λουλούδια των δευτερευόντων 

σημαδιών ενός μεγαλειώδους όντος. Αποτελεί παράδειγμα με την διαγωγή 

του. Η εμφάνισή του δεν είναι ποτέ δυσάρεστη. Φέρνει χαρά σε εκείνους που 

υποκινούνται από πίστη. Είναι ανίκητος στη σοφία του. Είναι άτρωτος μέσα 

από τη δύναμή του. Είναι ο δάσκαλος όλων των όντων. Είναι ο πατέρας όλων 



 

 

των μποντισάττβα. Είναι ο βασιλιάς όλων των ευγενών. Είναι ο οδηγός του 

καραβανιού εκείνων που μόλις ξεκινούν το ταξίδι τους. Είναι αμέτρητος στη 

σοφία του. Είναι ασύλληπτος στην ευγλωττία του. Είναι αγνός στη φωνή του. 

Είναι ευχάριστος στο λόγο του.  Είναι πανέμορφος σωματικά. Είναι χωρίς όμοιό 

του στο σώμα. Είναι ακηλίδωτος από το πεδίο της επιθυμίας. Είναι 

απρόσβλητος από το πεδίο της μορφής. Είναι ανόθευτος από το άμορφο 

πεδίο. Είναι ελεύθερος από τη δυστυχία. Είναι ελεύθερος από τα αθροίσματα. 

Είναι χωριστός από τα στοιχεία. Έχει περιορίσει τις πηγές των αισθήσεων. Έχει 

κόψει τους κόμβους. Είναι ελεύθερος από τα βάσανα. Έχει απελευθερωθεί από 

τον πόθο. Έχει διασχίσει το μεγάλο ωκεανό. Είναι πλήρης στη σοφία του. Έχει 

εγκαταστήσει τη σοφία των μακάριων Βούδα του παρελθόντος, μέλλοντος και 

παρόντος. Δεν παραμένει στη νιρβάνα. Κατοικεί στη κορυφή της ύπαρξης. 

Είναι στο επίπεδο που βλέπει όλα τα όντα. Νεαρέ άνδρα, αυτές είναι οι 

βουδικές ιδιότητες ενός Μακάριου.* 

Παρακαλώ διαβάστε αυτές τις ιδιότητες δυνατά, μια φορά τουλάχιστον. Είναι 

σημαντικό για μας να τις γνωρίζουμε, επειδή οι ιδιότητες του Βούδα είναι και ιδιότητες 

της φύσης μας. Αν δεν μπορούμε να συλλάβουμε τις ιδιότητες του Βούδα τότε δεν 

μπορούμε και να συλλάβουμε και τις ιδιότητες της ίδιας μας της φύσης: ο Βούδας είναι 

ταυτόσημος με τη φύση μας. Γι αυτό το λόγο, κάθε φορά που απαγγέλλετε αυτές τις 

ιδιότητες θα συσσωρεύετε αρετή, θα θυμάστε τις ιδιότητες του Βούδα, θα παράγετε 

πίστη στο Βούδα και θα φτάσετε να γνωρίσετε το ίδιο σας το δυναμικό. 

Με όλη μου την αγάπη και προσευχές, 

Σάρβα Μάνγκαλαμ. 

 

Πάκτσοκ Ρίνποτσε 

*Μετάφραση βασισμένη στη μετάφραση των 84000 translation. 

https://read.84000.co/translation/toh127.html

