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Διδαςκαλία Από Τον Σεβαςτό Λάμα Ντόντρουπ Ντόρτηε ίνποτςε 

Ξεκινϊντασ Με Τον Ορκό Κίνθτρο 

Να δράτε με το ςωςτό κίνθτρο ζχοντασ πάντα κατά νου ότι είναι για το όφελοσ όλων 
των όντων που λαμβάνουμε τισ διδαςκαλίεσ του Ντάρμα. 

Να Εξετάηετε το Δικό ςασ Κίνθτρο 

Το ορκό κίνθτρο αποτελεί μια περιοχι που πολλοί από ςασ χρειάηεται να εξετάηουν 
όλο και περιςςότερο. Το περιςςότερο διάςτθμα νομίηετε ότι δράτε για το όφελοσ των 
άλλων ανκρϊπων, αλλά το περιςςότερο διάςτθμα εςτιάηεςτε μόνο ςτον εαυτό ςασ. Το 
ςθμάδι αυτοφ είναι θ εμμονι ςασ με τα εγκόςμια ενδιαφζροντα.   

Σθμάδι του εςφαλμζνου κινιτρου αποτελεί θ εμμονι με τα εγκόςμια 
ενδιαφζροντα 

Πταν κάτι είναι ςθμαντικό, εςείσ το μόνο που κάνετε είναι να εςτιάηεςτε ςτα εγκόςμια 
ενδιαφζροντα. Για παράδειγμα, μιλοφςα ςε ζνα μακθτι για κάποιο ηιτθμα και το μόνο 
που μποροφςε να ςκεφτεί ιταν αν ιταν καλό ι όχι το φαγθτό. Γενικά αυτό αποτελεί 
ςθμάδι. 

Πταν αρχίηετε με τισ εγκόςμιεσ ζννοιεσ, τα εγκόςμια κουτςομπολιά και εγκόςμια 
γνϊμθ, αυτό δείχνει ότι ο νουσ ςασ είναι πράγματι ςε μια κατάςταςθ παράλυςθσ, είναι 
ολοκλθρωτικά μεταξφ φκοράσ και αφκαρςίασ.  

Πλα τα πράγματα ανικουν ςτθν αιτιότθτα. Υπάρχει μια αλυςιδωτι αντίδραςθ αιτίασ 
και αποτελζςματοσ, ζτςι αν δεν φροντίςετε τα βαςικά, αν δεν φροντίςετε τα μικρά 
πράγματα, τότε προκαλοφνται μεγάλα προβλιματα. Πλα τα μεγάλα προβλιματα 
προκαλοφνται εξαιτίασ των μικρϊν πραγμάτων· επειδι όταν ξεκίνθςε, ξεκίνθςε τόςο 
ιςυχα, αλλά μετά από λίγο κζριεψε. Υπάρχει μια ορμι αφ' εαυτισ τθσ και δεν 
ςυνειδθτοποιείτε ότι το κάνετε αυτό.  

Η ηωι αλλάηει όταν τιμάτε τθ φφςθ των πραγμάτων 

Ζτςι, τισ περιςςότερεσ φορζσ, αντί να λειτουργείτε εκατό τοισ εκατό, λειτουργείτε 
κάποιεσ φορζσ μόνο με το δζκα τοισ εκατό, κάποιεσ φορζσ με ακόμα λιγότερο. Είπα ςε 
ζνα μακθτι: «Πόςο καλά κάνεισ τθν εργαςία που ζχεισ αναλάβει;» κι εκείνοσ πολφ 
ιςυχα απάντθςε: «Ένα τοισ εκατό». Με αυτό τον τρόπο, αν δεν ζχετε ςεβαςμό για τον 
εαυτό ςασ, δεν μπορείτε να περιμζνετε ςεβαςμό από τουσ άλλουσ ανκρϊπουσ, και 
επίςθσ θ φφςθ δεν κα ζχει ςεβαςμό για ςασ· κι ωςτόςο κζλετε οι ςυνκικεσ τθσ ηωισ 
ςασ να αλλάξουν; Ρϊσ μπορείτε να τθν αλλάξετε; Η ηωι αλλάηει όταν τιμάσ αυτό που 
θ ηωι είναι, όταν τιμάσ τθν φφςθ των πραγμάτων.  
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Ραραδείγματα μαγειρικισ 

Για παράδειγμα, κάκε φορά που μαγειρεφετε, το φαγθτό ςασ καίγεται επειδι δεν 
ςζβεςτε τθν χριςθ τθσ κερμοκραςίασ. Βάηετε πάντα πολφ δυνατά τθ φωτιά και δεν 
ςζβεςτε το γεγονόσ ότι ςυγκεκριμζνα υλικά που χρθςιμοποιείτε παραψινονται εφκολα. 
Τότε φυςικά το αποτζλεςμα είναι χάλια. Λζτε διαρκϊσ ότι κζλετε να γίνετε καλφτεροσ 
μάγειρασ, και πθγαίνετε και αγοράηετε ζνα ςωρό βιβλία μαγειρικισ, αλλά επειδι ςτθν 
πραγματικότθτα δεν ζχετε εξετάςει το βαςικό πρόβλθμα, δεν μπορείτε να βελτιωκείτε. 
Συνεχϊσ πιςτεφετε ότι είναι ςφάλμα των άλλων επειδι το κατάςτθμα δεν είχε τα 
ςωςτά υλικά, επειδι θ κουηίνα δεν είναι καλι – όλο αυτό είναι λάκοσ.  

Ραρομοίωσ λζμε ότι κζλουμε να μασ ςζβονται, ότι κζλουμε να μασ εκτιμοφν οι άλλοι 
λζγοντασ: «Ω είςαι καυμάςιοσ!» «Είςαι πολφ ζξυπνοσ!» Πμωσ όςο περιςςότερο 
ςκζφτεςτε ζτςι, τόςο πιο ανόθτοσ και γελοίοσ γίνεςτε. Τότε κι αν κάποιοι άνκρωποι 
ςου λζνε επιπόλαια: «Ω, είςαι τόςο ευγενικόσ,» «Είςαι τόςο καυμάςιοσ!» πακαίνετε 
τζτοια εμμονι που βαςικά προςπακείτε να δθμιουργιςετε μια κατάςταςθ όπου 
επιδιϊκετε αυτοφ του είδουσ τθν κατάςταςθ όπου οι άνκρωποι ςασ λζνε ότι είςτε τόςο 
καλοί, τόςο ωραίοι, τόςο υπζροχοι. Κι αυτό είναι πάντα εισ βάροσ τθσ ποιότθτασ αυτοφ 
που κα ζπρεπε να κάνετε.   

Πταν κάνετε κάτι ςωςτά, δεν ψάχνετε τθν τιμι. Πταν κάνετε κάτι ςωςτά, αυτό 
ακολουκείται από τθ δικι του αξιοπρζπεια, ακολουκείται από τθ δικι του 
λεπτεπίλεπτθ ανταμοιβι. Πλεσ αυτζσ οι λεπτεπίλεπτεσ αμοιβζσ ςυςςωρεφονται και 
γίνονται αυτό που ονομάηουν ευοίωνεσ ςυνκικεσ. Θζλετε ευοίωνεσ ςυνκικεσ;  
Αρχίςτε με τα μικρά πράγματα.   

Τότε, πϊσ το διορκϊνουμε αυτό όταν ζχουμε παραςυρκεί από κεκτθμζνθ ταχφτθτα 
όπου δεν ςκεφτόμαςτε τι κάνουμε και απλά το κάνουμε μόνο για να ευχαριςτιςουμε 
το νου μασ και το ςυναίςκθμά μασ;  Το ςυναίςκθμα πθγαινοζρχεται ςαν τον άνεμο. 
Τα εγκόςμια ενδιαφζροντά ςασ πθγαινοζρχονται ςαν τον άνεμο. Είναι όπωσ θ εμμονι 
που ζχετε με το: «Ω, αυτό είναι πολφ νόςτιμο, όμωσ εκείνο δεν είναι». «Ω, αυτό είναι 
πολφ όμορφο, εκείνο δεν είναι τόςο όμορφο...» Αυτό το είδοσ γνϊμθσ δεν βοθκάει.  

Για παράδειγμα, εγϊ δεν εςτιάηομαι με αυτό τον τρόπο, όμωσ αυτοί από ςασ που ζχουν 
φάει το φαγθτό μου, μπορείτε να καταλάβετε τθν διαφορά. Επίςθσ γνωρίηω τι είναι 
ανόθτο και τι δεν είναι.  

Σοφία είναι όταν βλζπεισ πζρα από τθν ψευδαίςκθςθ και μπορείσ να 
διακρίνεισ τι είναι ζγκυρο και τι όχι 

Ρολλά πράγματα είναι ζτςι, εντελϊσ μεγαλοποιθμζνα. Είναι μια ψευδαίςκθςθ, ζτςι 
πρζπει να δείτε πζρα από τθν ψευδαίςκθςθ. Σοφία είναι όταν βλζπεισ πζρα από τθν 
ψευδαίςκθςθ και μπορείσ να διακρίνεισ τι είναι ζγκυρο και τι όχι. Και ςτο μθ ζγκυρο 
υπάρχει κάτι ζγκυρο. 

Το να ζχετε διάκριςθ κατά ζνα τρόπο αποτελεί παράδειγμα ζνδειξθσ ςεβαςμοφ. 
Πμωσ, όταν λζτε:  «Αυτός χρειάζεται βοθιεια, να μια μεγάλη ευκαιρία να ασκθσω το 
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Ντάρμα». Αυτι είναι εςφαλμζνθ αντίλθψθ. Το Ντάρμα κα ζπρεπε να είναι μζροσ 
κάκε ςασ δραςτθριότθτασ – από τον τρόπο που βουρτςίηετε τα δόντιά ςασ μζχρι τον 
τρόπο που φτιάχνετε ζνα φλιτηάνι τςάι. Αυτι είναι θ άςκθςθ του Ντάρμα.  

Νομίηατε ότι κα ζπρεπε να περιμζνετε τθν μεγάλθ ςτιγμι όταν βλζπετε μια θλικιωμζνθ 
κυρία να πζφτει και εςείσ τρζχετε ςε αργι κίνθςθ με τον άνεμο ςτα μαλλιά ςασ και 
μουςικι υπόκρουςθ Βαγγζλθ Ραπακαναςίου τουσ ‘Δρόμουσ τθσ Φωτιάσ’;  Πχι. Δεν 
γίνεται ζτςι. Απλά προχωριςτε και κάντε το! 

Κάνετε πράγματα με φυςικό τρόπο 

Κάνετε πράγματα με φυςικό τρόπο. Ππωσ ζνα δζντρο δεν ςκζφτεται: «Α παιδιά, 
ζρχονται άνκρωποι ςτο πάρκο, ασ ςυμπεριφερκοφμε ςαν δζντρα!» Ζχετε δει ζνα 
λουλοφδι να κάνει αυτό; «Έρχονται άνκρωποι ςτο πάρκο, ασ ανοίξουμε να δείξουμε τα 
άνκθ μασ! Ελάτε! Ασ αναδϊςουμε τϊρα τθν ευωδιά μασ!» Πχι, απλά τα λουλοφδια 
είναι εκεί. «Αν ζρκετε, είμαι εδϊ. Αν δεν ζρκετε, είμαι εδϊ. Αν με κόψετε, ζχω πεκάνει, 
και ςτθ ςυνζχεια γεννιζμαι ξανά.» 

Αξιοπρζπεια είναι να κάνεισ αυτό που είναι ςωςτό 

Ζτςι βαςικά, κάνετε αυτό που ςασ αναλογεί και όταν κάνετε αυτό που ςασ αναλογεί 
μερικζσ φορζσ είςτε και ξεβράκωτοι και κάκεςτε ςτθν τουαλζτα και κάνετε τθν δουλειά 
ςασ· άλλεσ φορζσ πρζπει να φυςιξετε τθ μφτθ ςασ· όμωσ όλα αυτά μποροφν να γίνουν 
με αξιοπρζπεια. Αξιοπρζπεια είναι να κάνετε το κακικον ςασ και να μθν περιμζνετε τον 
ζπαινο των άλλων.  

Ππωσ, όταν πεινάτε, τρϊτε επειδι είναι το ςωςτό πράγμα να κάνετε. Είςτε 
κουραςμζνοι, αναπαφεςτε· είναι το ςωςτό πράγμα να κάνετε. Κι όταν ςασ δίνουν να 
κάνετε μια δουλειά, τθν ολοκλθρϊνετε με μια καλι αρχι, μια καλι μζςθ και ζνα καλό 
τζλοσ επειδι είναι το ςωςτό πράγμα να κάνετε. Τότε γιατί τα αναμιγνφετε με τισ 
εγκόςμιεσ ζγνοιεσ;  

Αποδοχι 

Το δζντρο αποδζχεται: «Έϊ, ο χειμϊνασ είναι ζτςι και τα φφλλα πζφτουν». Δεν 
προςποιείται: «Ω, ζρχονται άνκρωποι, ασ προςποιθκοφμε ότι είμαςτε ευτυχιςμζνα 
δζντρα». Δεν υπάρχουν ‘ευτυχιςμζνα’ δζντρα ι ‘δυςτυχιςμζνα’ δζντρα· υπάρχουν υγιι 
και μθ υγιι δζντρα. 

Ππωσ όταν κζλετε να είςτε ευτυχιςμζνοι, χρειάηεται να είςτε υγιείσ, υγιείσ ςτο νου. 
Αν ο νουσ ςασ δεν είναι υγιισ, διακατζχεςτε από ςυναίςκθμα, διακατζχεςτε από 
εγκόςμιεσ ζγνοιεσ· αυτόσ δεν είναι ζνασ υγιισ νουσ.  
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Μθν αναηθτάτε τθν προςοχι των άλλων 

Θζλετε πάντα οι άνκρωποι να είναι καλοί απζναντί ςασ. Πςο πιο καλοί είναι απζναντί 
ςασ τόςο πιο πολφ απορροφάςτε από τον εαυτό ςασ. Και τότε αν υποκρίνεςτε τουσ 
καλοφσ ςτουσ άλλουσ, πϊσ κα μποροφςε αυτό να λειτουργιςει; Δεν λειτουργεί. Το 
κάνετε αυτό ελπίηοντασ ότι οι άνκρωποι κα πουν καλά πράγματα ς’ εςάσ αλλά αν δεν 
το κάνουν αυτό ι αν δεν πουν κατά τθν γνϊμθ ςασ αρκετά “ευχαριςτϊ” ς’ εςάσ, τότε 
νευριάηετε πολφ.  

Ψάχνετε διαρκϊσ  για περιςςότερθ προςοχι. Γίνεςτε ζνασ αναηθτθτισ τθσ προςοχισ 
και όταν δεν τθν λαμβάνετε πια, γίνεςτε πολφ αυτοκαταςτροφικόσ. Γι’ αυτό τον λόγο 
το ορκό κίνθτρο είναι πολφ ςθμαντικό.   

Μάκετε να είςτε καλοί μακθτζσ – τιμάτε αυτό που κάνετε 

Θζλετε να μάκετε; Χρειάηεται να μάκετε πϊσ να είςτε καλοί μακθτζσ· τι ςθμαίνει να 
είςτε κατάλλθλοι μακθτζσ; Ρρζπει να αναλάβετε τισ ευκφνεσ ςασ. Θζλετε οι 
άνκρωποι να ςασ ςζβονται; Θζλετε θ ηωι να ςασ ςζβεται; Θζλετε ο κόςμοσ να ςασ 
τιμά; Θζλετε τα πράγματα να ςασ υποςτθρίηουν; Τι ζχετε κάνει για να κερδίςετε αυτό 
το είδοσ υποςτιριξθσ; Τίποτα, κι ωςτόςο εξακολουκείτε να το κζλετε, κι ωςτόςο 
εξακολουκείτε να μθν κάνετε αυτό που κα ζπρεπε να κάνετε. Τότε πϊσ κα μποροφςε 
να ζρκει οποιοδιποτε κατάλλθλο κετικό αποτζλεςμα; Είναι αδφνατον, εντελϊσ 
αδφνατον. Γι' αυτό χρειάηεται να είςαςτε ειλικρινείσ· χρειάηεται να είςαςτε ζντιμοι.   

Για να μπορζςετε να ςεβαςτείτε τουσ άλλουσ, πρζπει να ςεβαςτείτε το ποιοί 
είςαςτε και το τι είςαςτε 

Πλα τα όντα κζλουν το ςεβαςμό των άλλων· κζλουν να αρζςουν ςτουσ άλλουσ· 
κζλουν οι άλλοι να τα ςκζφτονται με καλοςφνθ· και αυτό κζλουν όλοι. Αλλά για να 
μπορζςετε εςείσ πράγματι να ςεβαςτείτε τουσ άλλουσ, είναι προχπόκεςθ να 
ςεβαςτείτε το ποιοί είςαςτε και το τι είςαςτε. 

Ρρζπει να πείτε: «ΟΚ, βρίςκομαι ςε αυτό το επίπεδο. ΟΚ, είμαι ςε αυτι τθν 
κατάςταςθ». Ρρζπει να αποκτιςετε αυτογνωςία. Ζτςι, για παράδειγμα, αυτι τθ ςτιγμι, 
οι περιςςότεροι από εςάσ λζτε ότι ενεργείτε με μεγάλο ςεβαςμό. Εγϊ ςασ λζω ότι είναι 
όλο πλαςτό. Αν ζχετε αλθκινό ςεβαςμό, τότε μπορείτε να δείξετε αλθκινό ςεβαςμό ςε 
εμζνα και κα δείξετε αλθκινό ςεβαςμό ςτον κακζνα. Αν ο ςεβαςμόσ ςασ ςυμβαίνει 
μόνον όταν είμαι τριγφρω και εςείσ εςτιάηεςτε μόνο ςε ζνα πρόςωπο, αυτό δεν είναι 
ςεβαςμόσ. Είναι υποκριςία, είναι κζατρο, δεν είναι;  

Να ςζβεςτε όλα τα πράγματα, να τιμάτε όλα τα πράγματα γι’ αυτό που είναι 

Αν δεν διακζτετε αυτοφ του είδουσ τον ςεβαςμό για κακετί, τότε ακόμθ κι αν 
δείχνετε ςεβαςμό ςε εμζνα, ςασ λζω ότι είναι αυταπάτθ. Ρϊσ μπορείτε να μθν 
ςζβεςτε τίποτε άλλο ςτθ ηωι και να ςζβεςτε μόνο ζνα πράγμα και κανζνα άλλο; 
Είναι ανοθςία. Δεν είναι δυνατόν. Χρειάηεται να τιμάμε όλα τα πράγματα, να 
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ςεβόμαςτε όλα τα πράγματα. Ππωσ το μαχαίρι, να ςζβεςτε το μαχαίρι· μπορεί να 
κόβει και να φτιάχνει ςαλάτα, μπορεί να κόβει κρεμμφδια, και τθν ίδια ςτιγμι ζνα 
μαχαίρι μπορεί να ςασ κόψει, να ςασ τραυματίςει. Ππωσ θ φωτιά μπορεί να ςασ 
κρατάει ηεςτοφσ, μπορεί να ψιςει το φαγθτό, και μπορεί επίςθσ να κάψει το ςπίτι. 
Χρειάηεται να ςζβεςτε τα πράγματα για αυτό που είναι.  

Ρρζπει πρϊτα να μάκετε να εκτιμάτε 

Ρρζπει πρϊτα να μάκετε να εκτιμάτε. Γι’ αυτό το πρϊτο πράγμα που πρζπει να κάνετε 
είναι αυτό. Για να μπορζςετε να εκτιμιςετε αλθκινά κάποιον, πρζπει να θ εκτίμθςθ να 
ξεπθδιςει πρϊτα από μζςα ςασ. Για αυτό τον λόγο θ εκτίμθςθ είναι τόςο ςθμαντικι. 
Πταν δεν εκτιμάτε, τότε δεν είςαςτε οφτε ςτθν αρχι. Αυτό ςθμαίνει να εκτιμάτε τα 
πράγματα για αυτό που είναι και για αυτό που δεν είναι και να μθν επιτρζπετε ςτα 
εγκόςμια ενδιαφζροντα να παρζμβουν ςε αυτό. Μόνο όταν ςζβεςτε τα πράγματα 
γφρω ςασ, ςζβεςτε τισ ςχζςεισ μεταξφ των ανκρϊπων, ςζβεςτε και το αποτζλεςμα τθσ 
αιτίασ και των ςυνεπειϊν. 

Σζβεςτε τθν αιτία και τισ ςυνζπειεσ 

Οι περιςςότεροι άνκρωποι δεν νομίηουν ότι οι ςυνζπειεσ που οι ίδιοι δθμιουργοφν κα 
βλάψουν τουσ άλλουσ. Εξαιτίασ μιασ αμζλειασ, το μόνο που χρειάηεται είναι μια 
ςταγόνα μελάνθσ ςε ζνα βαρζλι νεροφ για να χαλάςει το νερό. Το μόνο που χρειάηεται 
είναι μια ςταγόνα ξφδι ςε ζνα βαρζλι εκλεκτοφ κραςιοφ για να το χαλάςει ολόκλθρο. 
Κάποιοι από ςασ  εξαιτίασ των πράξεϊν ςασ, επειδι δεν ζχετε εξετάςει πραγματικά τον 
εαυτό ςασ, εξαιτίασ τθσ βλακείασ ςασ, εξαιτίασ τθσ απεριςκεψίασ ςασ προκαλείτε 
ςυνεχϊσ οδφνθ ςτουσ άλλουσ. Και αυτοί οι άνκρωποι ςτθν πραγματικότθτα ςασ 
βοθκοφν. Αλικεια ι όχι; 

Ροιόσ από ςασ το ζνιωςε αυτό; Ροιόσ εξακολουκεί να προκαλεί αυτό το είδοσ οδφνθσ; 
Τότε  ςταματιςτε το! Αρχίςτε αντιμετωπίηοντασ τισ ςυνζπειεσ που δθμιουργείτε. 
Επειδι όλο επιςτρζφει ςε εςάσ. 

Αν κζλετε οι άλλοι να ςασ αγαποφν, πρζπει πρϊτα να τουσ αγαπιςετε εςείσ. 
Αν κζλετε οι άλλοι να ςασ ςζβονται, πρζπει πρϊτα να τουσ ςεβαςτείτε εςείσ 

Θζλετε λοιπόν οι άνκρωποι και οι ςυνκικεσ να ςασ υποςτθρίηουν; Θζλετε τα πράγματα 
να είναι υποςτθρικτικά απζναντί ςασ, κζλετε οι άνκρωποι πράγματι να ςασ ςζβονται; 
Τότε πρζπει να το κατανοιςετε· αν κζλετε οι άλλοι να ςασ αγαποφν, πρζπει πρϊτα να 
τουσ αγαπιςετε εςείσ. Αν κζλετε οι άλλοι να ςασ ςζβονται, πρζπει πρϊτα να τουσ 
ςεβαςτείτε εςείσ. Εκείνοι που ςζβονται τουσ άλλουσ κα κερδίςουν τον ςεβαςμό των 
άλλων. Εκείνοι που δείχνουν καλοςφνθ ςτουσ άλλουσ κα δουν τθν καλοςφνθ να 
ζρχεται με φυςικό τρόπο προσ αυτοφσ. Το όμοιο ζλκει το όμοιο· το κακό ζλκει το κακό· 
θ βλακεία ζλκει τθν βλακεία. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. 
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Ραρόμοια αν κζλετε να είςτε ανοιχτοί, χρειάηεται να ανοίξει θ καρδιά ςασ. Οι πιο 
πολλοί από εςάσ ζχετε βρεκεί ςε διάφορα μζρθ μαηί μου. Πταν βγαίνω μαηί ςασ, όπου 
και αν πάω, ακόμθ και ςε μζρθ που δεν ζχω επιςκεφτεί για πολφ καιρό, ζχω μία καλι 
ςχζςθ με τουσ ανκρϊπουσ και μιλάμε για διάφορα. Κι αν δεν καταλαβαίνετε, γιατί 
μιλάμε ςε άλλθ γλϊςςα, κοιτάτε τα πρόςωπά τουσ και τουσ βλζπετε πολφ χαροφμενουσ 
που με βλζπουν. Π, τι εκπζμπετε το ίδιο και περιςςότερο κα επιςτρζψει ςε εςάσ. 
Ρθγαίνετε ςε κάποιο μαγαηί και ςυμπεριφζρεςτε με υπεροψία: «Είμαι πελάτθσ». 
Καταλαβαίνετε; Τότε οι άνκρωποι κάνουν αυτό που πρζπει, τισ περιςςότερεσ φορζσ 
λιγότερο από αυτό που πρζπει. Πμωσ αν φερκείτε ςτουσ ανκρϊπουσ καλοςυνάτα, κα 
κάνουν περιςςότερα απ’ αυτά που πρζπει για εςάσ. 

Ωςτόςο, αυτι τθ ςτιγμι πολλοί από εςάσ προςποιοφνται. Κάποιοι ίςωσ να ςκζφτεςτε: 
Βλζπεισ κάποιον ςτθν απζναντι μεριά του δρόμου, μια θλικιωμζνθ κυρία να ςτζκεται 
απζναντι, και ανυπομονείσ να τθν βοθκιςεισ να διαςχίςει το δρόμο. Βαςικά δεν ικελε 
να διαςχίςει το δρόμο, απλά ζκανε ζνα διάλλειμα, ζπαιρνε μιαν ανάςα! Τότε λεσ: 
«Ελάτε, αφιςτε με να ςασ βοθκιςω,» απλϊσ ζπαιρνε μιαν ανάςα. «Αφιςτε με να ςασ 
βοθκιςω να διαςχίςετε το δρόμο». Και αυτι λζει: «Φφγε!» Ζτςι αυτοφ του είδουσ θ 
βοικεια δεν είναι καλι. Χρειάηεται να κατανοείτε να διαβάηετε τθν κατάςταςθ πάρα 
πολφ κακαρά. 

Να μθν αςκιςτε ςφμφωνα με τθν ερμθνεία ςασ 

Κι εφόςον αυτι τθν ςτιγμι δεν ζχετε τθν ςοφία, γι’ αυτό ακολουκείτε τθν άςκθςθ, 
ακολουκείτε τθν διδαςκαλία, και αςκιςτε ςφμφωνα με τθν διδαςκαλία, όχι ςφμφωνα 
με τθν ερμθνεία ςασ. Οποτεδιποτε αςκιςτε ςφμφωνα με τθν ερμθνεία ςασ, πάντοτε 
κα ςφάλετε! Δείτε τθν ηωι ςασ: όποτε ακολουκείτε τθν ερμθνεία ςασ πάει τίποτα όπωσ 
κα ζπρεπε; Ροιόσ από ςασ ακολοφκθςε ποτζ τθν ερμθνεία του και πιγαν τα πράγματα 
ςωςτά;  Πταν ακολουκείτε τθν ερμθνεία ςασ, πόςο ςυχνά πάνε τα πράγματα ςτραβά; 
Κάκε φορά! Και όταν ακολουκείτε με ακρίβεια τισ οδθγίεσ, πόςο ςυχνά τα πράγματα 
είναι ορκά; Κάκε φορά. 

Τότε γιατί ςτθν ευχι εξακολουκείτε να ακοφτε τον εαυτό ςασ; Επειδι το περιςςότερο 
διάςτθμα ςκζφτεςτε: «Ω, πρζπει να ζχω μάκει πϊσ να το κάνω μζχρι τϊρα». Δεν ζχετε! 
Εκτόσ και αν ςασ ζχουν πει διαφορετικά, μθν υποκζτετε! Ζτςι δεν ριψοκινδυνεφετε. 
Είναι ςαν να λζτε: «Ω, οδθγϊ αυτοκίνθτο 10 χρόνια τϊρα, δεν χρειάηεται να ξεκινιςω 
με τθν πρϊτθ ταχφτθτα, κα ξεκινιςω με τθν πζμπτθ, το ίδιο είναι». Δεν ζχει ςθμαςία αν 
οδθγείτε ζνα μινα, δζκα χρόνια ι είκοςι, αν ζχετε κιβϊτιο ταχυτιτων ξεκινάτε πάντα 
με τθν χαμθλότερθ ταχφτθτα. Ανεβαίνετε ζνα λόφο, χρθςιμοποιείτε πάντα τθν χαμθλι 
ταχφτθτα κι όταν επιταχφνετε πθγαίνετε ςε ψθλότερθ ταχφτθτα. Αυτζσ είναι οι αρχζσ 
βάςει των οποίων λειτουργεί ζνα αυτοκίνθτο.  

Μόνο και μόνο επειδι οδθγείτε αυτοκίνθτο είκοςι χρόνια και ζχετε 50 αυτοκίνθτα ςτο 
γκαράη, δεν ςθμαίνει ότι μπορείτε να οδθγείτε όπωσ ςασ αρζςει. Κάντε το αυτό και 
αυτομάτωσ το αυτοκίνθτο κα παρουςιάςει προβλιματα. Ζτςι, ποφ υπάρχει το 
περικϊριο να ςκεφτείτε: «Όμωσ εγϊ κζλω να δω τι κα ςυμβεί όταν ξεκινιςω το 
αυτοκίνθτο με τθν Πζμπτθ». Μπορείτε να προςπακιςετε και απλϊσ κα καταςτρζψετε 
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τθν μθχανι. «Αναρωτιζμαι πόςο καλά δουλεφουν τα φρζνα, κα το ςανιδϊςω και μόνο 
τθν τελευταία ςτιγμι κα φρενάρω». Μπορεί να γλιτϊςετε τθν πρϊτθ ι τθν δεφτερθ 
φορά, αλλά τελικά δε κα γλιτϊςετε. Βλζπετε; Πλεσ οι ιδζεσ που γεννιοφνται από 
επικυμία και ςυναίςκθμα δεν λειτουργοφν.   

Οι άνκρωποι που προκαλοφν τθν τφχθ τουσ ζτςι, τθν προκαλοφν ςκεπτόμενοι: «Ναι, 
μπορϊ να τθν προκαλϊ ξανά και ξανά,» και τελικά κα το μετανιϊςουν.  

Σκζφτεςτε: «Ω! Θα υπάρξει κάποια προειδοποίθςθ». Δεν υπάρχει προειδοποίθςθ αφοφ 
οδθγείτε τθν κατάςταςθ ςτα όρια.  

Γι’ αυτό τον λόγο για παράδειγμα, όταν ζχετε ζνα καινοφργιο αεροςκάφοσ, είτε είναι 
εμπορικό είτε είναι ςτρατιωτικό, πρζπει να ζχετε ζναν πιλότο δοκιμϊν. Ζνασ πιλότοσ 
δοκιμϊν πρζπει να είναι εξειδικευμζνοσ ζτςι ϊςτε ςκόπιμα να ωκιςει το αεροςκάφοσ 
μζχρι το απϊτατο ςθμείο των ορίων του. Το ωκοφν για να βρουν ςε ποιό ςθμείο 
χάνουν τον ζλεγχο. Ρολλοί πιλότοι δοκιμϊν ςκοτϊκθκαν με αυτό τον τρόπο, πολλοί 
ςκοτϊκθκαν  ζτςι. Συχνά, κάκε νζο ςκάφοσ που βγαίνει ςτθν αγορά ζχει κοςτίςει τισ 
ηωζσ κάποιων πιλότων, και αυτό με τθν υποςτιριξθ πολλϊν ςυςτθμάτων ελζγχου και 
τθλεμετρίασ και άλλων πραγμάτων  επειδι όταν ςτθν πραγματικότθτα βρίςκεςαι ςε 
αυτι τθν κατάςταςθ και χάνεισ τον ζλεγχο, τον χάνεισ εντελϊσ.   

Αυτι τθν ςτιγμι κι εςείσ επίςθσ χάνετε τον ζλεγχο και προςπακείτε να τον 
κρατιςετε, να κάνετε τα πράγματα με τον δικό ςασ τρόπο. Αλλά ο ζλεγχόσ ςασ είναι 
βαςιςμζνοσ ςτο ςυναίςκθμά ςασ, δεν είναι βαςιςμζνοσ ςτθν κατανόθςι ςασ, και για 
τον λόγο αυτό πάντοτε κα ςασ βλάπτει. Να γιατί χρειάηεται να τιμάτε τα πράγματα, 
χρειάηεται να ςζβεςτε τα πράγματα, χρειάηεται να δείχνετε τθν εκτίμθςι ςασ ςε 
αυτό που είναι τα πράγματα και ςε αυτό που δεν είναι.  

Ραράδειγμα μαγειρικισ 

Αν δεν εκτιμάτε τα πράγματα για αυτό που είναι, μπορεί να μπείτε ςε μια κουηίνα, τθν 
καλφτερθ κουηίνα του κόςμου, μια πολφ όμορφθ κουηίνα, μια κουηίνα γεμάτθ υλικά και 
παρόλο αυτά να μαγειρζψετε χάλια φαγθτό ι να βάλετε φωτιά ςτο ςπίτι. Πταν υπάρχει 
ζλλειψθ ςεβαςμοφ, αυτά τα πράγματα ςυμβαίνουν. Ο καπνόσ δεν προβάλλει ξαφνικά, 
υπάρχουν πολλοί λόγοι για αυτό. Μπορεί το λάδι να ζκαψε πολφ. Υπάρχουν πολλοί 
πικανοί λόγοι. Για παράδειγμα, κάποιεσ φορζσ θ φριτζηα παίρνει φωτιά και οι 
περιςςότεροι άνκρωποι ςκζφτονται να ρίξουν νερό για να τθ ςβιςουν, αλλά αν ρίξουν 
νερό θ φωτιά κα χειροτερζψει. Χρειάηεται λοιπόν να κατανοιςετε με τι είδουσ φωτιά 
ζχετε να κάνετε και να ενεργιςετε ανάλογα. 

Συνεπϊσ, όςο πιο πολλά ανόθτα πράγματα κάνετε, τόςο αυξάνονται οι πικανότθτεσ να 
κάνετε περιςςότερα ανόθτα πράγματα. Γι’ αυτό τον λόγο χρειάηεται να ςταματιςετε 
από τθν αρχι. Γι' αυτό το ορκό κίνθτρο είναι τόςο ςθμαντικό. Και κζλετε  οι άνκρωποι 
να ςασ ςζβονται; Θζλετε να είςτε μια πατρικι φιγοφρα για τα παιδιά ςασ, μια μθτρικι 
φιγοφρα για τα παιδιά ςασ, θ μεγάλθ αδερφι προσ τθν μικρότερθ αδερφι ςασ, κζλετε 
κάποιοι να ςασ ςζβονται; Τότε πρζπει να φροντίςετε τθν ςυμπεριφορά ςασ.    
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Ραράδειγμα μιασ επιχείρθςθσ 

Για παράδειγμα, όταν ζχετε μια επιχείρθςθ, κζλετε οι πελάτεσ ςασ να ζρχονται και να 
απολαμβάνουν τθ διαμονι τουσ ςτο χϊρο ςασ. Χρειάηεται να φροντίςετε τουσ πελάτεσ 
ςασ. Χρειάηεται να φροντίςετε τον διάκοςμο. 

Ζτςι, αν κζλετε οι άνκρωποι να ςασ ςζβονται και ενεργείτε με ζνα τρόπο τόςο αςεβι, 
τότε κανείσ δε κα ςασ ςζβεται. Κι όχι μόνον οι άνκρωποι, οφτε οι ςυνκικεσ γφρω ςασ 
κα είναι υποςτθρικτικζσ. Είναι λοιπόν πολφ ςθμαντικό να το κάνετε αυτό.   

 

Κατανοϊντασ τθν Ατραπό 

Ρρζπει να κατανοιςετε ότι θ κατανόθςθ είναι θ ατραπόσ. Αν δεν διακζτετε κατανόθςθ, 
δεν υπάρχει πρόβλθμα, ακολουκείτε εκείνουσ που πράγματι ζχουν κατανόθςθ. Τότε 
μπορείτε να ειςζλκετε υπεφκυνα ςτθν ατραπό. 

Ακολουκϊντασ τον Χάρτθ 

Ππωσ όταν δεν ζχετε πάει ποτζ ςτθν Σκωτία, δεν υπάρχει λόγοσ να ανθςυχείτε. Ζχετε 
ζνα χάρτθ φτιαγμζνο από αξιόπιςτεσ πθγζσ. Αν ακολουκιςετε το χάρτθ, τισ ςτροφζσ 
και τουσ δρόμουσ του, κα φτάςετε. 

Ξζρετε γιατί οι περιςςότεροι άνκρωποι ακινθτοποιοφνται ςτθν κυκλοφορία του 
κζντρου τθσ πόλθσ; Ενϊ ζχουν οδικό χάρτθ τθσ πόλθσ, κα ζπρεπε να ζχουν και ζναν που 
να δείχνει μονοδρόμθςθ τθσ πόλθσ. Ζτςι λοιπόν φτάνεισ ςε κάποιον δρόμο κι αν και ο 
δρόμοσ βρίςκεται εκεί, δεν μπορείσ να ςτρίψεισ. Σε κάκε πόλθ υπάρχει μονοδρόμθςθ. 
Κοιτάσ το χάρτθ και ςκζφτεςαι: «Α, ωραία, μπορϊ να ςτρίψω δεξιά». Και τότε βλζπεισ 
το απαγορευτικό. Ζτςι κάνετε ατζλειωτουσ κφκλουσ· οι περιςςότεροι άνκρωποι κάνουν 
ατζλειωτουσ κφκλουσ, και δεν ξζρετε πϊσ να βγείτε! Ο χάρτθσ ςασ δεν δείχνει τουσ 
μονόδρομουσ. Γιατί; Επειδι οι χαρτογράφοι δεν προλαβαίνουν τισ ςυνεχείσ αλλαγζσ! 
Γι’ αυτό ςυνικωσ όταν κυκλοφορείτε ζξω από τθν πόλθ, είναι εφκολο, αλλά όταν 
φτάνετε ςτθν πόλθ, ακινθτοποιιςτε. Ακινθτοποιιςτε από πολλά προβλιματα, ςωςτά; 
Επειδι δεν υπάρχει χάρτθσ να ςασ βοθκιςει.  

Πταν όμωσ υπάρχει ζνασ χάρτθσ, τότε φυςικά είναι πολφ απλό: ακολουκείσ τθν ροι τθσ 
κίνθςθσ. Πμωσ, επειδι ζτςι όπωσ κινείςτε κάποιοι άλλοι ακινθτοποιοφνται επίςθσ το 
όλο πράγμα γίνεται πιο δφςκολο και δθμιουργοφνται περιςςότερα εμπόδια για τουσ 
άλλουσ.  

Αν κζλετε λοιπόν θ κυκλοφορία ςτθν πόλθ να είναι ανεμπόδιςτθ χρειάηεται να 
φτιάξετε ζναν καλό οδθγό μονοδρόμθςθσ. Χρειάηονται μόνον ζνα ι δφο αυτοκίνθτα με 
πρόβλθμα, καμιά φορά ζνα μικρό τροχαίο και τότε υπάρχει ςυμφόρθςθ ςτο δρόμο και 
τα πάντα ακινθτοποιοφνται. Ζτςι πάντα να βρίςκετε τον χάρτθ και προχωρείτε 
ςφμφωνα με αυτόν. Η κατανόθςθ είναι ο δρόμοσ. 
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Λεκτικι δυςεντερία 

Πταν διαπιςτϊνετε ότι οι άνκρωποι δεν ςασ ζχουν ςε μεγάλθ υπόλθψθ, είναι επειδι 
δεν παίρνετε ςτα ςοβαρά τισ πράξεισ ςασ· δεν εκτιμάτε τθν ευκαιρία που ζχετε. Ο 
τρόποσ που μιλάτε, αυτά που λζτε είναι ςκουπίδια, αυτό που ονομάηω λεκτικι 
δυςεντερία· γιατί κα ζπρεπε λοιπόν οι άνκρωποι να ςασ ςζβονται; Οι μόνοι άνκρωποι 
που ςασ ςζβονται είναι εκείνοι που παίρνουν μζροσ ςτθν λεκτικι δυςεντερία, οι οποίοι 
λζνε: «Έϊ, θ δυςεντερία ςου είναι χειρότερθ από τθ δικι μου».  Τότε ςασ ςζβονται. Αυτό 
το είδοσ ςεβαςμοφ δεν είναι χριςιμο. Να γιατί θ εκτίμθςθ είναι πολφ ςθμαντικι, θ 
κατάλλθλθ κατανόθςθ είναι πολφ ςθμαντικι.  

Το ςωςτό κίνθτρο αρχίηει με ζνα Συμπονετικό Νου 

Ζτςι όλα αρχίηουν με το ςωςτό κίνθτρο. Ρρζπει να καταλάβετε· το ορκό κίνθτρο 
ξεκινάει με το ςωςτό ςυλλογιςμό, με ζνα ςυμπονετικό νου, ζναν νου που ςκζφτεται 
πάντοτε το όφελοσ των άλλων. 

Επίςθσ να ζχετε κατά νου ότι αυτό που κάνετε κα προκαλζςει αλλεπάλλθλα 
αποτελζςματα. Χρειάηεται να ξεκινιςετε με τθν ίδια ςασ τθν διαγωγι, τθν ίδια ςασ 
τθν ςυμπεριφορά. Μθν ψάχνετε τθν μεγάλθ ευκαιρία για να πείτε: «Να μια μεγάλη 
ευκαιρία να ασκθσω το Ντάρμα». Πχι, το Ντάρμα είναι ςε κάκε ςτιγμι τθσ θμζρασ, 
όταν είςτε γεμάτοι φροντίδα.   

Ρόςο φροντίςατε τουσ τελευταίουσ 12 μινεσ; Ρόςο αδιάφοροι ιςαςταν τουσ 
τελευταίουσ 12 μινεσ; Ρόςο φροντίςατε ςιμερα; Ζτςι πρζπει να ςτοχάηεςτε 
κακθμερινά: πόςο φροντίςατε οποιαδιποτε μζρα; Ρόςο δεν φροντίςατε εκείνθ τθν 
μζρα; 

Ξεκινιςτε δρϊντασ αυκεντικά, ξεκινιςτε με εντιμότθτα 

Ζτςι, ξεκινιςτε δρϊντασ αυκεντικά. Ξεκινιςτε με εντιμότθτα. Αυτι είναι μια Νζα 
Χρονιά, ξεκινιςτε με ειλικρίνεια. Απομακρυνκείτε από τθν αυτο-απορρόφθςθ. Δείτε 
όλουσ τουσ ανκρϊπουσ ωσ ίςουσ. Να αναγνωρίηετε εκείνουσ που ςασ ευεργετοφν, 
ποτζ να μθν τουσ ξεχνάτε, τότε τα πράγματα κα αλλάξουν προσ το καλφτερο για ςασ. 
Πταν τα πράγματα δεν αλλάηουν προσ το καλφτερο, αλλάηουν προσ το χειρότερο, δεν 
μζνουν ουδζτερα. Να γιατί πρζπει πάντα να ξεκινάμε με το ςωςτό κίνθτρο, με τθν 
υποςτιριξθ τθσ ορκισ κατανόθςθσ. 

 

Τζλοσ 

 


