
Dharma Dhrishti Journal — Issue 2, Fall 2009 

Βιογραφία της Αγιότητας του Σάκυα Τρίτζιν 
 

 

Η Αγιότητά του, ο Ναουάνγκ Κούνγκα Τέκτσεν Πάλμπερ Τρίνλεϊ Σάμπελ Ουάνγκι 
Γκυάλπο, ο 41ος Σάκυα Τρίτζιν, κεφαλή της γενεαλογίας Σάκυα, γεννήθηκε το 1945 
στην εξέχουσα Θιβετανική οικογένεια Κον, σε μια αδιάσπαστη γενεαλογία 
εκπορεύσεων που περικλείει τον Μαντζούσρι, τον Αβαλοκιτεσβάρα και τον 
Βατζραπάνι. Ο ουρανός στολίστηκε με ουράνια τόξα και πολλά θαυμαστά σημάδια 
κατά τη γέννησή του. 

Στις αρχές του 1952, μια επίσημη διακήρυξη 
αποσφραγίστηκε από έναν εκπρόσωπο της 
εθνικής κυβέρνησης του Θιβέτ, που ονόμαζε 
"Αγιότητά του" τον μελλοντικό Σάκυα 
Τρίτζιν. Τον επόμενο χρόνο η Αγιότητά του 
έκανε μια απομόνωση μακροζωίας και 
εκπλήρωσε επιτυχώς τις δραστηριότητες ενός 
δασκάλου των Σάκυα. Το 1954, η Αγιότητά 
του πέρασε με επιτυχία τις εξετάσεις για τους 
εσωτερικούς και εξωτερικούς πνευματικούς 
χορούς, και το 1956, σε ηλικία 11 ετών, 
έδωσε την πρώτη κύρια ενδυνάμωση στο 
Ντρόλμα Πόντρανγκ. Η Αγιότητά του 
πιστεύει πως η ενδυνάμωση της Ανουτάρα 
Γιόγκα Τάντρα που έλαβε από τον πατέρα του 
όταν ήταν μόλις τριών ετών είναι ο λόγος που 
δεν έχει αντιμετωπίσει μεγάλα εμπόδια.  
 
Στην πρώτη Βουδιστική συνδιάσκεψη στην Νταραμσάλα το 1963, ο Δαλάι Λάμα 
έδωσε άδεια στην Αγιότητά του να ιδρύσει ένα μοναστήρι Σάκυα και οικισμό λαϊκών 
στην Ινδία. Εφαρμόζοντας τις πέντε ηθικές αρχές η Αγιότητά του ακολούθησε τα 
βήματα όλων των μεγάλων δασκάλων Σάκυα και σαν αποτέλεσμα έχει πραγματώσει 
μεγάλη επιδεξιότητα, υψηλή πραγμάτωση και διδάσκει με πολύ βαθύ τρόπο. 
Υπάρχουν αρκετές εκατοντάδες μοναστήρια Σάκυα και κέντρα του Ντάρμα στο 
Θιβέτ, την Ινδία και σε όλο τον κόσμο κάτω από την αιγίδα της Αγιότητάς του. 
  
Η Αγιότητά του απλώνει απέραντη συμπόνια και σοφία στους καλότυχους μαθητές 
μέσω των γραπτών του. Μέχρι σήμερα έχει εκδώσει μια λεπτομερή λίστα όλων των 
διδασκαλιών που έχει λάβει από διάφορους δασκάλους, μια απαρίθμηση των 
εργασιών των Μεγάλων Δασκάλων της Παράδοσης των Σάκυαπα και μια δίτομη 
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αυτοβιογραφία. Η Αγιότητά του έχει γράψει σχόλια πάνω στην άσκηση της Γκούρου 
Γιόγκα του Βιρουάπα καθώς και για άλλα τελετουργικά κείμενα, και έχει συνθέσει 
αναρίθμητες προσευχές αφιέρωσης, προσευχές μακροζωίας, επαναγεννήσεων και 
σύντομους στίχους.  
 
Η Αγιότητά του κατοικεί στο Σάκυα Ντρόλμα Πότρανγκ, στο Ρατζπούρ, στη 
Ντεραντούν της Ινδίας. Η δραστηριότητα που έχει σε ολόκληρο τον κόσμο συνεχίζει 
να ωφελεί αναρίθμητες καλότυχες αισθανόμενες υπάρξεις.      
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