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ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΤΟ ΘΥΜΟ ΜΕ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ  

ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΟΘΟ ΚΙΝΗΤΟ 

Ξεκινιςτε με το ορκό κίνθτρο. Εξετάςτε το νου ςασ και ελζγξτε τθν ευγενι ςασ 
φιλοδοξία κακϊσ λαμβάνετε τθν διδαςκαλία του Ηωντανοφ Ντάρμα. Το Ηωντανό 
Ντάρμα είναι θ διδαςκαλία του πϊσ να εφαρμόςετε το Ντάρμα ςτθν κακθμερινι ηωι. 
Για να το κάνετε αυτό χρειάηεται πρϊτα  να  εγκαταλείψετε τθν εμμονι τθσ εςτίαςθσ 
ςτο ‘Εγϊ’, ςτο ‘εμζνα’, ςτθν διαδικαςία τθσ ςκζψθσ. 

Κάκε ταραχι που υπάρχει ςτον κόςμο, κάκε πρόβλθμα που υπάρχει ςτον κόςμο, κάκε 
ςυνκικθ που καταλιγει πάντοτε ςε οδφνθ, οφείλεται ςτθν εμμονι με το ‘Εγϊ’.  

Ξανά και ξανά μακθτζσ ζρχονται ςε εμζνα και μου λζνε ότι νόμιηαν πωσ ζκαναν το 
καλφτερο για τουσ άλλουσ και νόμιηαν ότι βοθκοφςαν τουσ άλλουσ, όμωσ κατά τθν 
διαδικαςία ξζχαςαν τισ οδθγίεσ. Είναι ςαν να ζχουν αυτό που νομίηουν ότι είναι 
ςυμπόνια για να βοθκιςουν τουσ άλλουσ, όμωσ δεν ζχουν τθν ςοφία να τθν 
υποςτθρίξουν. Είναι ςαν να ζχουν ζνα πουλί με ζνα μόνο φτερό.  

Ένα πουλί με ζνα μόνο φτερό δεν μπορεί να πετάξει. Χρειάηεςτε δφο φτερά, το ζνα 
φτερό είναι τθσ ςοφίασ, το άλλο φτερό είναι τθσ ςυμπόνιασ. Πμωσ αφοφ δεν ζχετε 
τθν ςοφία ακόμα... 

Η ςοφία ζρχεται ωσ αποτζλεςμα τθσ πεικαρχίασ 

Θ ςοφία ζρχεται ωσ αποτζλεςμα τθσ πεικαρχίασ. Θ πεικαρχία φζρνει ςτακερότθτα, θ 
οποία φζρνει ςοφία. Δεν ζχετε πεικαρχία.  

Πταν λζω, «Δεν ζχετε πεικαρχία,» εννοϊ δεν ζχετε ιδζα για τι πράγμα μιλάτε, δεν ζχετε 
ιδζα τι κάνετε, κι ωςτόςο επιμζνετε να ακολουκείτε το πϊσ αιςκάνεςτε, και το τι 
αιςκάνεςτε. Αν το πϊσ αιςκάνεςτε και το τι αιςκάνεςτε είναι λανκαςμζνο, τότε το 
τελικό αποτζλεςμα, φυςικά δεν βοθκάει. 

Αν δεν γνωρίηετε τι να ακολουκιςετε, τότε τι κα ζπρεπε να κάνετε; Θα ζπρεπε να 
απευκυνκείτε ςε μια πθγι που είναι αξιόπιςτθ, να πάτε ςε ζνα μζροσ που είναι 
αξιόπιςτο, να πάτε ςε ζνα πρόςωπο που είναι αξιόπιςτο. Να γιατί ςτθ Βουδιςτικι 
διδαςκαλία θ πιο ςθμαντικι όψθ είναι θ Γκοφρου Γιόγκα.  
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Η  ΓΚΟΥΟΥ ΓΙΟΓΚΑ 

Ζτςι, όταν ζχετε λάβει οδθγίεσ, ακόμα και αν ο νουσ ςασ ςκζφτεται, «Ίςωσ μπορώ να το 
κάνω αργότερα,» «Ίςωσ δεν είναι τόςο ςθμαντικό,» ζχετε πράγματι αυτι τθν 
κατανόθςθ να αναγνωρίςετε τθν ευρφτερθ εικόνα του τι απαιτείται;  

Δεν το ζχετε αυτό. 

Είναι μζςα από τθν πράξθ τθσ ςυμπόνιασ και μζςα από τθν πράξθ τθσ Γκοφρου 
Γιόγκα που εξαγνίηετε το αρνθτικό ςασ Κάρμα. Ρϊσ αλλιϊσ μπορείτε να εξαγνίςετε 
τθν ςυςκότιςι ςασ; Ρϊσ αλλιϊσ μπορείτε να εξαγνίςετε το αρνθτικό ςασ Κάρμα; 
Μζςα από εγωκεντρικι δράςθ; Μζςα από διανοθτικζσ διαδικαςίεσ; Πχι, μζςω τθσ 
Γκοφρου Γιόγκα.  

Η Γκοφρου Γιόγκα είναι θ άςκθςθ τθσ πεικαρχίασ 

Η Γκοφρου Γιόγκα είναι θ άςκθςθ τθσ πεικαρχίασ. Ακόμθ κι αν δεν κατανοείτε αυτι 
τθν πεικαρχία, αν τθν ακολουκιςετε αρκετά, κα κατανοιςετε εν καιρϊ αποκτϊντασ 
άμεςθ εμπειρία τι πραγματικά ςθμαίνει. 

Άλλα αντίκετα, όταν είςτε ταραγμζνοι, ζρχεςτε ςε εμζνα και ςασ δίνω βοικεια, όμωσ 
οφτε καν το εκτιμάτε. Δεν χρειάηεται να το ανακοινϊςω ςτον κόςμο, αλλά χρειάηεται 
εςείσ να δείξετε ευγνωμοςφνθ από πλευράσ ςασ. Γιατί; Είναι μζςα από το αίςκθμα τθσ 
ευγνωμοςφνθσ που τα πράγματα βελτιϊνονται. Εκτιμϊντασ τθν μαγειρικι και 
εκτιμϊντασ τθν εργαςία ςου πάνω ςε αυτό, μπορείσ να ζχεισ το καλφτερο αποτζλεςμα 
ςχετικά με το φαγθτό. Είναι μζςα από τθν εκτίμθςθ τθσ ανάγκθσ τθσ τάξθσ του ςπιτιοφ 
ποφ τακτοποιείσ το ςπίτι. Είναι μζςα από τθν εκτίμθςθ οποιουδιποτε πράγματοσ που 
προςφζρεισ κάτι ςε αυτό. 

Η εντιμότθτα είναι πολφ ςθμαντικι 

Θ εντιμότθτα είναι πολφ ςθμαντικι. Θ κακαρότθτα ςε οτιδιποτε κάνετε είναι πολφ 
ςθμαντικι. Το να αποφεφγετε τθ ςυςκότιςθ είναι πολφ ςθμαντικό. Το να κρατιζςτε ςτθ 
ευκεία και ςτενι οδό ακολουκϊντασ το ςωςτό μονοπάτι είναι πολφ ςθμαντικό. Αν δεν 
τα τθρείτε αυτά, τότε δεν μπορείτε να ζχετε τθν κατάλλθλθ διαγωγι.  

Η Ευτυχία απαιτεί ζνα κϊδικα διαγωγισ 

Αν κζλετε να φζρετε ευτυχία ςτθ ηωι ςασ, τότε είναι ανάγκθ να καταλάβετε ότι όλα 
τα πράγματα διακζτουν ζνα κϊδικα διαγωγισ. 

Δεν το ζχετε αυτό, τότε δεν κα υπάρχει ςτακερότθτα του νου. Πταν δεν υπάρχει 
ςτακερότθτα του νου, τότε θ κατάςταςθ τθσ ενζργειασ κα είναι αςτακισ. Θ υγεία και θ 
αρμονία του ςϊματοσ κα γίνουν επίςθσ αςτακείσ. Το περιβάλλον γφρω ςασ κα γίνει 
επίςθσ αςτακζσ.  
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Αν ο νουσ ςασ είναι ςτακερόσ, τότε ακόμα κι αν το περιβάλλον γφρω ςασ δεν είναι, 
εςείσ μπορείτε να φζρετε ςτακερότθτα ςε αυτό. Ζχετε παρατθριςει τθ διαφορά όταν 
δεν βρίςκομαι εδϊ; Τότε γίνεςτε περιςςότερο ο εαυτό ςασ, όλοσ ο παλιόσ τρόποσ 
ςκζψθσ επιςτρζφει, ζτςι δεν είναι; Τότε τθ ςτιγμι που με βλζπετε, αυτομάτωσ τι 
ςυμβαίνει;  Ο νουσ ςτακεροποιείται. Τι ςυνζβθ, ζκανα κάτι μαγικό; Πχι. Είναι όπωσ 
όταν βλζπετε τον ιλιο να ανατζλλει και αιςκάνεςτε πιο άνετα. Σαν το καλοκαίρι, οι 
άνκρωποι βγαίνουν κι είναι πιο ευτυχείσ. Για το μεςθμεριανό τουσ διάλλειμα, κα 
κατζβουν ςτο πάρκο να κάτςουν και να φάνε ζνα ςάντουιτσ. Το ίδιο αυτό ςάντουιτσ 
που τρϊνε τον χειμϊνα, αλλά τϊρα αιςκάνονται πολφ χαλαροί. Ίςωσ χαμογελάςουν. 
Μετά όταν τουσ δεισ τον χειμϊνα οι άνκρωποι είναι πιο βλοςυροί, πιο κατθφείσ. Είναι 
καλό να είςτε αυκεντικοί. Ρόςο αυκεντικοί είςτε;  

Να κρατάτε τθν καρδιά ςασ ανοιχτι  

Είναι πολφ ςθμαντικι θ ανάγκθ να κρατάτε τθν καρδιά ςασ ανοιχτι. Πταν θ καρδιά 
ςασ δεν είναι ανοιχτι, τότε θ αντίλθψθ του νου ςασ γίνετε πάρα πολφ ςτενι και ο 
τρόποσ ςκζψθσ ςασ τελματϊνει. Μόνον όταν μπορείτε να δράςετε με αγνι 
ειλικρίνεια...όταν ςτθν προςευχι ςασ λζει, «Παρακαλώ φζρε αγνότθτα ςτο ςώμα μου, 
ςτθν ομιλία μου και ςτο νου μου,» κάκε βράδυ κάνετε τον ςτοχαςμό ςασ, ςτθν 
πραγματικότθτα ο ςτοχαςμόσ γίνεται ςε όλθ τθν διάρκεια τθσ θμζρασ. Για κάκε πράγμα 
που βλζπετε κα πρζπει να είςτε ευγνϊμονεσ. Μάκετε να αςκείτε τθν ευγνωμοςφνθ. 
Ππωσ όταν προςφζρετε τθν τροφι ςασ. 

Αντικαταςτιςτε τθν Υπερθφάνεια με Ευγνωμοςφνθ   

Ρόςοι από εςάσ αςκοφν τθν ευγνωμοςφνθ κατά τθν διάρκεια κακϊσ και ςτο τζλοσ τθσ 
θμζρασ; Ρόςοι από ςασ κατά τθν διάρκεια τθσ θμζρασ αναπτφςςουν περθφάνια όταν 
τα πράγματα πάνε καλά; Θ περθφάνια δεν φζρνει πότε τθν ευτυχία. 

Πταν τα πράγματα πάνε καλά, αντί να αιςκάνεςτε περθφάνια, κα πρζπει να τθν 
αντικαταςτιςετε με ευγνωμοςφνθ. Να αιςκάνεςτε ευγνωμοςφνθ όταν οι άνκρωποι 
ςασ βοθκοφν, να αιςκάνεςτε ευγνωμοςφνθ. Πχι μόνον εκφράηοντασ τθν 
ευγνωμοςφνθ ςασ ςτον άλλον, αλλά αιςκανόμενοι ευγνϊμονεσ ςτθν 
πραγματικότθτα για αυτό το ίδιο το γεγονόσ.  

Αντικαταςτιςτε το Θυμό με Ευγνωμοςφνθ  

Πταν τα πράγματα δεν πάνε καλά, τι κάνετε ςυνικωσ; Αςκείτε τθ ευγνωμοςφνθ; Πχι. 
Αντίκετα, οι περιςςότεροι από εςάσ όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά, κυμϊνετε, 
γίνεςτε ςυναιςκθματικοί και εφευρίςκετε κάκε είδουσ δικαιολογία και λόγο γιατί οι 
άνκρωποι είναι άδικοι ςε εςάσ, και θ ηωι επίςθσ. Ωςτόςο, θ πρόταςι μου για να 
αντιμετωπίςετε τα πράγματα που δεν πάνε καλά είναι ποιά; Ευγνωμοςφνθ.  Να είςτε 
ευγνϊμονεσ που ζχετε τθν ευκαιρία να κοιτάξετε τθν κατάςταςθ με ζνα διαφορετικό 
τρόπο. Να είςτε ευγνϊμονεσ που ζχετε τθν ευκαιρία να κάνετε κάτι για αυτό. Να είςτε 
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ευγνϊμονεσ που ζχετε τθν ευκαιρία να ξεπλθρϊςετε καρμικά χρζθ που ζχετε 
ςυςςωρεφςει  ςτο παρελκόν.  

Ζτςι, όταν τα πράγματα πάνε καλά, χρειάηεται να το δζχεςτε με ευγνωμοςφνθ. Πταν τα 
πράγματα δεν πάνε καλά, χρειάηεται επίςθσ να το δζχεςτε με ευγνωμοςφνθ. Νομίηετε 
ότι ςασ ςυνζβθ τυχαία; Συμβαίνει εξαιτίασ προθγοφμενθσ δράςθσ. Αλλά είναι αυτό κάτι 
που ςασ είπα μόλισ τϊρα;  

Με βλζπετε να το εξαςκϊ, ζτςι δεν είναι; 

Το Κίνθτρο  

Τότε τι πάει ςτραβά; Αν το κίνθτρο ςασ είναι θ επικυμία ςασ να μάκετε, γίνετε ςαν 
εμζνα. Πταν προςευχόμαςτε, θ προςευχι λζει: «Μακάρι να γίνω ςαν εςζνα, μακάρι να 
γίνω ςαν τον Κουντουηάγκπο, να γίνω ζνασ μεγάλοσ Μποντιςάτβα.» Λοιπόν, τι κζλετε 
να είςτε; Αν φιλοδοξείτε να παραμείνετε οι ίδιοι, να μείνετε αυτοί που ιςαςταν, τότε 
δε κα λειτουργιςει. Αν μόνον αρκρϊνετε τισ λζξεισ, αλλά δεν τισ εννοείτε πραγματικά, 
τότε δε κα λειτουργιςει. 

Δεν χρειάηεται να είςαςτε ζξυπνοι, αλλά χρειάηεται να βαςιςτείτε ςε κάποιον ζξυπνο. 
Δεν χρειάηεται να είςτε ευφυείσ, αλλά χρειάηεται να βαςιςτείτε ςε κάποιον ευφυι. 
Στθν ςυνζχεια κα γίνετε ανάλογα ευφυείσ. Δεν χρειάηεςτε να είςτε τεχνικόσ ςυςκευϊν 
τθλεόραςθσ  για να ωφελθκείτε από τθν απόκτθςθ μιασ TV, αλλά χρειάηεται να ξζρετε 
από ποφ να τθν πάρετε.  

Ραρόμοια, ενϊ μπορεί να μθν ζχετε κακόλου ςοφία ακόμα, μπορείτε να βαςίηεςτε 
ςε εκείνουσ που ζχουν περιςςότερθ ςοφία από εςάσ. Αλλά εςείσ, αντίκετα βαςίηεςτε 
ςε ανκρϊπουσ που είναι παρόμοια ςυςκοτιςμζνοι με ςασ, ι και περιςςότερο. Πταν 
λοιπόν ςκζφτεςτε κατ αυτόν τον τρόπο, δεν κα λειτουργιςει. Αν εξακολουκιςετε να 
ςκζφτεςτε, να ςκζφτεςτε, να ςκζφτεςτε, και να μθν ζχτε τθν ςωςτι κατεφκυνςθ, όςο 
περιςςότερο ςκζφτεςτε τόςο περιςςότερο κα  ςυςκοτίηεται ο νουσ ςασ. 

Να είςτε ζντιμοι. Αρχίςτε με τα βαςικά. Κατορκϊςτε τα βαςικά. 

Ακολουκιςτε τισ Βαςικζσ Αρχζσ 

Είναι πολφ ςθμαντικό, πρζπει να ακολουκιςουμε τισ βαςικζσ αρχζσ: 

 Αν δεν ζχετε διαφγεια, να ακολουκιςετε κάποιον με διαφγεια . 

 Αν δεν ζχετε κατανόθςθ, ακολουκείςτε εκείνουσ που ζχουν κατανόθςθ. 

 Σε οτιδιποτε κάνετε, να ζχετε ενεργι επίγνωςθ, να ζχετε προςοχι.  

Θ επίγνωςθ ςε δράςθ αρχίηει με τθν ενεργι επίγνωςθ τθσ διαγωγισ.  Πταν τα 
πράγματα πάνε καλά, να είςτε ευγνϊμονεσ. Πταν τα πράγματα δεν πάνε και τόςο καλά, 
να είςτε επίςθσ ευγνϊμονεσ. 
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Να αςκείτε τθν Ευγνωμοςφνθ ςυνεχϊσ 

Είναι μζςω τθσ ςυνεχοφσ ευγνωμοςφνθσ που ο αλθκινόσ πλοφτοσ αναδφεται. Μζςω 
τθσ ςυνεχοφσ ευγνωμοςφνθσ, όχι μόνο μια φορά, τθσ ςυνεχοφσ ευγνωμοςφνθσ! Και 
όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά; Επίςθσ μζςω τθσ ςυνεχοφσ ευγνωμοςφνθσ. Τότε το 
αποδζχεςτε. Και όχι μόνο ςκεφτόμενοι, «Είμαι ευτυχισ, ζχαςα το πόδι μου.» Πχι. 
Ρροςεγγίςτε το με τθν ορκι κατανόθςθ τθσ ιςοψυχίασ. 

Πταν οι άνκρωποι λζνε αρνθτικά πράγματα για ςασ, δεν χρειάηεται να κυμϊνετε. Αυτι 
τθ ςτιγμι όταν οι άνκρωποι λζνε αρνθτικά πράγματα για ςασ, αιςκάνεςτε, «Ωχ, με 
αδικοφν… ωχ, γιατί είναι τόςο άδικοι;» Και τότε όταν είςτε ςε αυτι τθν κατάςταςθ, 
ποιο είναι το πρϊτο πράγμα που ςασ ζρχεται ςτο νου; Ο κυμόσ. Τα αρνθτικά 
ςυναιςκιματα.  

  Ρροςεγγίςτε τθν αρνθτικι κριτικι ςτοχαςτικά 

Ο τρόποσ να τθν προςεγγίςετε είναι πολφ εφκολοσ: αν κάποιοσ λζει κάτι για ςασ που 
δεν αλθκεφει ι είναι καταςτροφικό, χρειάηεται να ςτοχαςτείτε. Αυτόσ είναι ο 
καλφτεροσ τρόποσ να το αντιμετωπίςετε, να ςτοχαςτείτε, «Ωχ, είμαι πράγματι ζτςι; 
Ίςωσ να είμαι και να μθν το ςυνειδθτοποιώ.» 

Αν φτάςετε να αναγνωρίςετε ότι αυτό κάνατε και οφτε καν το καταλάβατε, τότε 
αλλάξτε το, διορκϊςτε το. Άλλα, αν ότι είπαν για ςασ δεν αλθκεφει, επίςθσ δεν 
χρειάηεται να κυμϊνετε. Αν δεν κρατάτε αυτοφ του είδουσ τθν αποςτροφι γι’αυτό, 
το κυμό, τότε αςφαλϊσ ο νουσ ςασ κα ςτακεροποιθκεί. Αυτό είναι ιςοψυχία – 
αταραξία. Θ ιςοψυχία είναι μια από τουσ Τζςςερισ Απροςμζτρθτουσ.  

 

Φόβοσ και Μετάνοια κατά τθσ ςτιγμι του Θανάτου 

Θ γζννθςθ, τα γθρατειά, θ αρρϊςτια και ο κάνατοσ – αυτά είναι τα τζςςερα κφρια 
βάςανα που κακζνασ είναι αναγκαςμζνοσ να βιϊςει.  

Ωσ άνκρωποσ, όταν είςαι νζοσ, ζχεισ πολλι ενζργεια, αλλά τελικά κα αρρωςτιςεισ· 
γερνάσ, αρρωςταίνεισ και το επόμενο πράγμα που ςυμβαίνει ζρχεται ο κάνατοσ. 
Τότε, κατά τθ ςτιγμι αυτι, αν κοιτάξεισ πίςω κι αναλογιςτείσ πόςθ αρετι 
δθμιοφργθςεσ, πόςεσ πράξεισ ςυμπόνιασ κατόρκωςεσ, πόςθ πρόοδο ζκανεσ ςτο 
μονοπάτι του Ντάρμα, αν το κανείσ αυτό και διαπιςτϊςεισ ότι θ αρετι είναι 
περιςςότερθ από τα ςφάλματα που ζχεισ κάνει, τότε πραγματικά δεν χρειάηεται να 
αιςκάνεςαι καμία ενοχι. Θα ςκεφτείσ «Τελικά δεν χαράμιςα τθν πολφτιμθ ανκρώπινθ 
επαναγζννθςι μου,» και όταν τελικά ζρκει ο κάνατοσ, δεν κα ζχεισ φόβο. Αυτι τθν 
ςτιγμι, αν ο κάνατοσ ςυνζβαινε, κα είχεσ φόβο ι αφοβία; 

Αν πεκάνεισ τϊρα και δεν ζχεισ φόβο, για ποιο λόγο δεν ζχεισ; «Επειδι ζκανα κάκε 
πράγμα που όφειλα, ζκανα περιςςότερο από ότι όφειλα. Ενιργθςα με ζνα 
ςυμπονετικό τρόπο, αςκικθκα ςτθν καλλιζργεια τθσ ςοφίασ για το όφελοσ όλων των 
αιςκανόμενων όντων. Δεν ζνοιωςα καμία ςτιγμι υπερθφάνεια απζναντι ςτουσ άλλουσ. 
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Ρροςζγγιςα τθν ηωι με ειλικρίνεια, προςζγγιςα τθν ηωι με ευγνωμοςφνθ, προςζγγιςα 
τθν ηωι με ταπεινό νου.» Τι  να φοβθκείσ; 

Πμωσ αυτι τθν ςτιγμι δεν προςεγγίηεισ τίποτα με ταπεινό νου. Δεν προςεγγίηεισ τθν 
ηωι με ειλικρίνεια. Δεν είςαι ειλικρινισ ςθμαίνει δεν είςαι αυκεντικόσ. Απλϊσ ηεισ με 
κάποιου είδουσ εικόνα ελπίηοντασ ότι οι άνκρωποι κα τςιμπιςουν.  

 

Οι Ανόθτοι Ρροςελκφουν τουσ Ανόθτουσ 

Πντασ μθ αυκεντικοί προςελκφετε ανκρϊπουσ προβάλλουν τθν ίδια εικόνα και ςτθν 
ςυνζχεια κάνετε ο ζνασ ςτον άλλον να αιςκάνεςτε ‘φυςιολογικοί’. Οι ανόθτοι μεταξφ 
ανόθτων, και ςτθν ςυνζχεια αντιλαμβάνεςτε κακετί ανόθτο ωσ κανόνα.   

Οι ανόθτοι προςελκφουν τουσ ανόθτουσ. Ο ανόθτοσ προκαλεί ηθμία, γι’αυτό είναι πολφ 
ςθμαντικό να διαλογίηεςτε. Συνεχϊσ να επικεντρϊνετε τθν ςκζψθ ςασ ςτον εαυτό ςασ 
κατά τθ διάρκεια τθσ θμζρασ. Ο ίδιοσ ο Δαλάι Λάμα διαλογίηεται πάνω ςτον κάνατο ζξι 
φορζσ τθν θμζρα. Γιατί; Για να διαμορφϊνει το νου του, να κυμίηει ςτον εαυτό του 
πόςο παροδικι είναι θ ηωι.   

Η πρακτικι τθσ ιςοψυχίασ  

Πταν ζχετε εξετάςει και ςτοχαςτεί τον εαυτό ςασ με ςοφία, μζςα από τθν πεικαρχία, 
μζςα από τθν ςτακερότθτα του νου, ζχοντασ αναπτφξει ενόραςθ, είναι μια πολφ 
οξυδερκισ, πολφ διαυγισ ανάλυςθ ςτοχαςμοφ των πραγμάτων, τότε αναγνωρίηετε το 
κάνατο ωσ αρχι τθσ ηωισ. Ο κάνατόσ ςασ κα φζρει νζα ηωι. Και θ ηωι ςτθν 
πραγματικότθτα δεν είναι κάτι ςτζρεο, αλλάηει ςυνεχϊσ. Γι αυτό τον λόγο 
περιγράφεται ςυχνά ςαν ζνα όνειρο επειδι τίποτα δεν μζνει το ίδιο. Πταν εξετάηετε 
τα πράγματα με αυτό τον τρόπο, αναγνωρίηετε αυτι τθν εμμονι με το ‘Εγϊ’, ‘αυτό 
που ξζρετε’, ‘αυτό που νομίηετε ότι ξζρετε’, όλα αυτά δεν ζχουν ίχνοσ αλικειασ. Το 
αν κάποιοσ ηει ι πεκαίνει δεν είναι ςθμαντικό. Πταν δεν προςκολλάςτε ςε αυτό, 
όταν δεν ζχετε αποςτροφι γι αυτό, όταν θ κατανόθςθ ςασ δεν επθρεάηεται από το 
ςυναίςκθμα, τότε δεν ζχετε εμπόδια ςε τίποτα. Αν δεν ζχετε εμπόδια ςε τίποτα, τότε 
τα πάντα είναι πολφ φυςικά, πολφ άνετα. Έτςι είτε είςτε θλικιωμζνοσ, είτε πρόκειται 
να πεκάνετε, κα είναι καταςτάςεισ που δεν κα ςασ φοβίηουν πια. Αυτό το είδοσ 
κατανόθςθσ είναι θ κατανόθςθ τθσ ιςοψυχίασ, θ άςκθςθ τθσ ιςοψυχίασ.  

 Η αποδοχι των μειονεκτθμάτων δεν είναι κάτι το τρομερό  

Ππωσ είπα πριν, όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά και οι άνκρωποι ςασ 
εκμεταλλεφονται, τότε κυμϊνετε. Ρόςοι από ςασ που είςτε εδϊ κυμϊνετε; 

Στθν πραγματικότθτα, όταν μακαίνετε πϊσ να αποδζχεςτε το μειονζκτθμα, να 
αποδζχεςτε τθν ιττα, είναι ζνασ τρόποσ να καλλιεργιςετε τθν καλι διαγωγι, ζνασ 
τρόποσ να καλλιεργιςετε τθν αρετι.  Τότε, όταν βρεκείτε ςε αυτιν τθν κατάςταςθ, 
δεν είναι τόςο τρομακτικό.  
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Μζςα από αυτι ακριβϊσ τθν εμπειρία είναι που αναπτφςςουμε αλθκινι ςοφία του 
πϊσ να ηοφμε ωσ ζνα αυκεντικό πρόςωπο. Από μια τζτοια εμπειρία μακαίνουμε να 
καλλιεργοφμε τθν υπομονι, μακαίνουμε να εξυπθρετοφμε τουσ άλλουσ ανκρϊπουσ, 
μακαίνουμε να είμαςτε νοθτικά και ςωματικά ευζλικτοι. Κι ζτςι, ακόμα κι όταν 
ςυναντάτε ανκρϊπουσ που ςασ μεταχειρίηονται άδικα, δεν το κρατάτε ςτθν καρδιά ςασ 
και δεν καταλιγετε να δθμιουργείτε όλα αυτά τα άχρθςτα εμπόδια για εςάσ. Είναι ςαν 
να ζχετε ζνα αγκάκι ςτθν καρδιά, αιςκανόμενοι πάντα, «Ναι, το κάνω αυτό, αλλά δεν 
είμαι πραγματικά ευτυχισ.» Να είςτε ευτυχείσ. Πταν εγκαταλείπετε αυτιν τθν εμμονι 
τθσ ςκζψθσ, «Αυτό είναι δίκαιο,» ι «αυτό είναι άδικο,» και αυτοφ του είδουσ τισ 
κρίςεισ, Ραναγιά μου, αυτό είναι ιςοψυχία. Εγκαταλείψτε το ‘δίκαιο’ ι το ‘άδικο’. 

Εγκαταλείψτε τισ απόψεισ του ‘δίκαιου’ και του ‘άδικου’ 

Κάποιεσ φορζσ όταν λζω πράγματα ςε εςάσ, εςείσ λζτε, «Όμωσ αυτό δεν είναι δίκαιο. 
Προςπάκθςα αυτό κι εκείνο.» Αλικεια; Το ‘άδικο’ και το ‘δίκαιο’ είναι απόψεισ. Πταν 
εγκαταλείπετε αυτι τθν εμμονι τθσ ετικζτασ το ‘δίκαιο’, το ‘άδικο’, το ‘ςωςτό’, και το 
‘λάκοσ’, τότε αυτό είναι ιςοψυχία.  

Πταν λζτε ‘λάκοσ’, εννοείτε πραγματικά λάκοσ; Τισ περιςςότερεσ φορζσ, όταν λζτε 
‘λάκοσ', ςτθν πραγματικότθτα εννοείτε κάτι μειονεκτικό για ςασ, τότε λζτε ότι αυτό 
είναι ‘άδικο’, ι ότι είναι ‘λάκοσ’. Πταν λζτε ‘λάκοσ’, τισ περιςςότερεσ φορζσ είναι 
πράγματι λάκοσ; Πχι, είναι επειδι: «Το ςυμφζρον μου κίγεται.»  

Το ςυμφζρον ςασ κίγεται όταν ο νουσ ςασ ςφάλλει. Το ςυμφζρον ςασ δεν κίγεται 
όταν οι άνκρωποι ςασ λθςτεφουν, όταν κλζβουν τα χριματά ςασ, ςάσ καίνε το ςπίτι, 
ςασ κόβουν τα μαλλιά, ι ςασ κόβουν το χζρι. Αυτά τα πράγματα δεν είναι εςφαλμζνα, 
είναι ζνα αποτζλεςμα του δικοφ ςασ κάρμα.  Είχατε ζνα αυτοκινθτιςτικό ατφχθμα, 
ζχετε καρκίνο – αυτά δεν είναι λάκοσ ι κακά, αυτά είναι μια εκδιλωςθ του κάρμα ςασ. 
Λανκάνετε όταν κεωρείτε κάτι ‘δίκαιο’ ι ‘άδικο’, ‘ςωςτό’ ι ‘λάκοσ’. Αυτό είναι λάκοσ. 
Πταν βλζπετε τα πράγματα κατ αυτό  τον τρόπο, αυτό είναι ιςοψυχία.  

Συχνά ςυναντοφμε εμπόδια και δυςκολίεσ. Πταν ζχετε πεικαρχία και νοθτικι 
ςτακερότθτα, και μζςα απ’αυτά ζχετε μια πθγι ςοφίασ ςτθν οποία βαςίηεςτε, τότε όλα 
αυτά γίνονται ςαν ζνα όνειρο. Κι όταν ςτοχάηεςτε τθν κατάςταςθ, τότε 
ςυνειδθτοποιείτε: «Πολφ κακό για το τίποτα.» Για παράδειγμα λζτε, «Μακάρι να είχα 
κάποιον ςτθν ηωι μου, τότε κα ιμουν πολφ καλφτερα.» Πμωσ, δεν κάνατε τίποτα για να 
βελτιϊςετε τον εαυτό ςασ και ζτςι ζλκετε κάποιον ίδιο με ςασ. Αν δεν είςαςτε καλά με 
τον εαυτό ςασ, ζλκετε κάποιον που επίςθσ δεν είναι καλά με τον εαυτό του. Δυςτυχία 
ςυν δυςτυχία ίςον τι; Διπλι δυςτυχία! Ζτςι δεν ςυμβαίνει;  

Πταν εξετάηετε τα πράγματα χρειάηεται να κατανοείτε και να ςυνειδθτοποιείτε τι 
χρειάηεται να γίνει και τι δεν χρειάηεται, τι πραγματικά είναι και τι δεν είναι· και τότε 
δεν υπάρχει λόγοσ ανθςυχίασ. 
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Οι δυςκολίεσ δεν είναι δφςκολεσ όταν ζχετε τθ ςοφία να ςάσ οδθγεί 

Οι δυςκολίεσ δεν είναι δφςκολεσ όταν ζχετε τθ ςοφία να ςάσ οδθγεί. Πταν 
αντιμετωπίηετε κάποια ςφγκρουςθ, δεν είςτε υποχρεωμζνοι να κερδίςετε τθ 
ςφγκρουςθ. Το πρϊτο πράγμα που χρειάηεται να υπερβείτε δεν είναι θ ςφγκρουςθ. 
Είτε ςυγκροφεςτε με ανκρϊπουσ ι με οτιδιποτε, θ πρϊτθ ςφγκρουςθ βρίςκεται μζςα 
ςασ. 

Υπερβείτε τθν εςωτερικι ςασ Σφγκρουςθ 

Αν μπορείτε να υπερβείτε τθν εςωτερικι ςασ ςφγκρουςθ και να νικιςετε τον 
εςωτερικό εχκρό ςασ, τον εςωτερικό ςασ δαίμονα, τότε θ εξωτερικι δυςκολία είναι 
εφκολθ. Πταν μακαίνετε πϊσ να υπερβαίνετε τον εαυτό ςασ, πϊσ να νικάτε τον 
εςωτερικό ςασ δαίμονα, τότε δεν ταράηεςτε και δεν επθρεάηεςτε από το περιβάλλον.  
Ακόμθ και όταν αυτό δεν είναι βοθκθτικό, ακόμθ κι όταν είναι δφςκολο. Επίςθσ δεν 
κα ταράηεςτε από εςφαλμζνεσ απόψεισ ι από κάκε είδουσ τυχαίεσ και πλανθμζνεσ 
ςκζψεισ. Επίςθσ, δεν κα ενεργείτε κατά τρόπο αντίκετο προσ τθν φυςικι αρμονία 
των πραγμάτων. 

Έτςι, όταν ςυναντάτε δυςκολίεσ και εμπόδια, κι όταν ςυναντάτε κάκε είδουσ 
κϊλυμα,  δεν χρειάηεςτε να ανθςυχείτε. Αν μπορείτε να λειτουργιςετε ζτςι, τότε 
ζχετε ιςοψυχία. Πταν δεν ζχετε απαιτιςεισ βαςιςμζνεσ ςτο εγωκεντριςμό, τότε δεν 
υπάρχει δυςτυχία, δεν υπάρχει αίςκθςθ απϊλειασ και δεν υπάρχει αίςκθςθ 
απογοιτευςθσ. Χωρίσ προςδοκία δεν υπάρχει απογοιτευςθ. Πταν δεν ζχετε 
προςδοκίεσ και ενεργείτε με τρόπο ςφμφωνο με τισ οδθγίεσ των διδαςκαλιϊν, οι 
οποίεσ είναι θ ενςάρκωςθ τθσ ςοφίασ, τότε κακετί κα είναι με φυςικό τρόπο ςε 
αρμονία – και αυτό είναι ιςοψυχία.   

Έτςι, όταν μπορείτε να αςκθκείτε με αυτό τον τρόπο, όταν δεν επικεντρϊνεςτε ςτθν 
προςκόλλθςθ, δεν επικεντρϊνεςτε ςτθν αποςτροφι, δεν επικεντρϊνεςτε ςτθν 
υπερθφάνεια, ςτθν απαίτθςθ, ςτον κυμό, ι ςτθν εμμονι, τότε αυτι είναι θ άςκθςθ 
του Ζωντανοφ Ντάρμα.  

 

Τζλοσ 

 


