
 
 

Βρίσκοντας τα ζωτικά σημεία της άσκησης 
 

 

Φωτογραφία: Τρόμγιε Άρικ Ρίνποτσε 

 

Αγαπητοί φίλοι κοντά και μακριά, 

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

Σήμερα είναι η πρώτη μέρα του Γκούρου Ρίνποτσε της χρονιάς του υδάτινου 

κουνελιού, η οποία πέφτει μέσα στο Μπούμγκιουρ Ντάουα, τις πρώτες δέκα πέντε 

ημέρες του σεληνιακού χρόνου που οδηγούν στο  Φεστιβάλ των Θαυμάτων (Τσότρυλ 

Ντούτσεν). Αυτή η περίοδος είναι αφιερωμένη στην ενθύμηση της καταπληκτικής 

επίδειξης θαυμάτων από το  Βούδα Σακυαμούνι κατά τη διάρκεια δέκα πέντε ημερών, 

έτσι ώστε να εμπνεύσει πίστη στους μαθητές του. Κατά τη διάρκεια αυτού του 

χρόνου, η αρετή που συσσωρεύεται μέσα από ενάρετες πράξεις πολλαπλασιάζεται 

δέκα εκατομμύρια φορές-  έτσι παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτήν την πολύτιμη 

ευκαιρία για να ασκηθείτε στο Ντάρμα και να συσσωρεύσετε αρετή! 

https://samyeinstitute.org/event/chotrul-duchen-celebrating-the-miraculous-manifestations-of-the-buddha/2023-03-07/


Σε αυτή την τόσο ιδιαίτερη μέρα, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας δύο παραθέσεις που 

μας διδάσκουν τα σημεία κλειδιά της άσκησης της παραγωγής, της ολοκλήρωσης και 

της Γκούρου Γιόγκα. Αυτά τα ουσιώδη κλειδιά είναι επίσης τα σημάδια της προόδου 

στην άσκησή μας, τα οποία πάντα επιζητούσαμε, έτσι ώστε να ελέγξουμε αν 

ασκούμαστε ορθά, με τον πιο ουσιαστικό τρόπο. 

Πρώτο:  

Η ρίζα της αυταπάτης είναι ο νους μας 

Που αρπάζεται στα εξωτερικά αντικείμενα ως αληθινά. 

Όποια και αν είναι η άσκησή σου, παραγωγή ή ολοκλήρωση, 

Είναι αποκλειστικά ένα μέσο για να εκμηδενιστεί η πίστη της προσκόλλησης 

Στην πραγματικότητα των ψευδαισθητικών εμφανίσεων. 

Αν δεν εξουδετερώνει την προσκόλληση, την απέχθεια, 

Την υλιστική προσέγγιση και τις τάσεις συνήθειάς σου, 

Ο διαλογισμός σου είναι τόσο άχρηστος όσο μια κοιμισμένη μαρμότα. 
 

Δεύτερο, το Τάντρα της Άπειρης Ανοιχτοσύνης του Διαστήματος, (Νάμκα Λόνγκιανγκ 

Γκυ) λέει: 

Όταν η πραγμάτωση της αλληλένδεσης ανατείλει μέσα στο νου σου, 

Η αγάπη και η καλοσύνη σου θα γίνουν αμερόληπτα, 

Και θα φτάσεις να αντιλαμβάνεσαι όλα τα φαινόμενα ως καθαρά- 

Τότε είναι που οι ευλογίες του γκουρού σου θα έχουν εισέλθει στην καρδιά σου, 

 

Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες μέσα στο νου για να βεβαιωθείτε ότι η άσκησή 

σας βρίσκει πάντα τα ζωτικά σημεία και μην ξεχάστε να συσσωρεύσετε αρετή κατά 

τη διάρκεια αυτής της τόσο ευοίωνης περιόδου. 

Με όλη μου την αγάπη και τις προσευχές, 

Σάρβα Μάνγκαλαμ. 

 

Πάκτσοκ Ρίνποτσε 


