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Kära vänner i när och fjärran, 

som vanlig är min förhoppning att du mår bra, har hälsan och är lycklig. Idag har vi den 

första Guru Rinpoche-dagen i vattenharens år. Den infaller i Bumgyur Dawa, enligt 

månkalendern de första femton dagarna på året som leder fram till Uppvisningen av 

mirakler (Chötrül Düchen). För inspirera hans lärjungar till förtroende minneshåller dessa 
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femton dagar Buddha Śākyamunis fantastiska uppvisning av mirakler. Den här tiden av 

året mångfaldigas den förtjänst som ansamlats tio miljoner gånger – så utnyttja detta 

värdefulla tillfälle till att praktisera Dharma och ansamla förtjänst.  

Den här speciella dagen skulle jag vilja dela med mig av två citat som lär oss 

kärninstruktionerna för att praktisera utvecklings- och fulländningsstadiet samt guru 

yoga. De här kärninstruktionerna är också tecken på framsteg i vår utövning som vi alltid 

skall hålla ögonen på för att avgöra om vi praktiserar korrekt och på det mest 

meningsfulla sättet.  

För det första:  

Roten till förvillelse är vårt sinne 

som klänger vid yttre objekt som om de vore verkliga. 

Vad än du praktiserar, utveckling eller fulländning,  

så är det inget annat än metoder för att motverka din klängande föreställning 

om de förledande företeelsernas verklighet. 

Om de inte motverkar ditt begär, avsmak, solidifiering och vanemässiga tendenser 

är din meditation lika meningslös som ett murmeldjur i ide. 

 

För det andra, Tantran om rymdens vida rum (Namkha Longyang Gyü) säger: 

När insikten om samberoende gryr i ditt sinne 

blir din kärleksfulla vänlighet och din medkänsla opartiska,  

och du kommer att se alla fenomen som rena – 

det är då guruns välsignelser har nått ditt hjärta. 

 

Håll dessa instruktioner i åtanke, och se till att din utövning alltid är inriktad på de 

viktigaste punkterna, och glöm inte att ansamla förtjänst i denna lyckobringande tid.  

Med all min kärlek, och med mina böner, 

Sarva Mangalam. 

 

Phakchok Rinpoche 


