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Τα τελευταία 5 χρόνια ήταν πολύ δραστήρια όσον αφορά στα σχέδια και έργα του  Vajra Vidyadhara -
τµήµα του  Mindrolling International. Το Vajra Vidyadhara χρηµατοδότησε το πλήρες Μίνλινγκ 
Τσöκορ (ο κύκλος των διδασκαλιών της παράδοσης του Μιντρολλίνγκ), που µεταδόθηκε από τον 
Κυάµπτζε Τρούλσικ Ρίνποτσε το  2007, στο  Μοναστήρι Μιντρολλίνγκ  στην Ινδία. Ακολούθησε η 
ιστορική µετάδοση του πλήρους Ρίντσεν Τέρτζö από τον Κυάµπτζε Τάκλουνγκ Τσέτρουλ Ρίνποτσε το 
2008-2009, και πάλι στο Μοναστήρι Μιντρολλίνγκ. Πολύ  πρόσφατα το Vajra Vidyadhara οργάνωσε 
τη µετάδοση του  κύκλου των διδασκαλιών του Τζόγκτσεν Κοΰνζανγκ Γκόνγκπα Ζάνγκταλ από τον 
Κυάµπτζε Τσέτρουλ Ρίνποτσε στο Lotus Garden Retreat Center, που βρίσκεται στο Stanley της 
Virginia, USA.

Η Μίνλινγκ Τζέτσουν Κάντρο Ρίνποτσε όχι µόνο διοργάνωσε πλήρως το γεγονός, αλλά και 
µετέφραζε τις πολύτιµες διδασκαλίες στα Αγγλικά, όπως µεταδίδονταν από  τον Κυάµπτζε Τάκλουνγκ 
Τσέτρουλ Ρίνποτσε. Στις µεταδόσεις παρευρέθηκαν εκατοντάδες µαθητών του Βουδιστικού Ντάρµα, 
από όλο τον κόσµο, εξίσου από Δύση και Ανατολή.

Επειδή οι αµπισέκα (ενδυναµώσεις) είναι ουσιωδέστατες και απολύτως απαραίτητες στις ασκήσεις 
της Βατζραγιάνα, το Ντάρµα Ντρίστι θεώρησε σηµαντικό να βοηθήσει τους Δυτικούς µαθητές να 
κατανοήσουν καλύτερα τι ακριβώς είναι η αµπισέκα, τι σηµαίνει γενεαλογία µεταδόσεων και γιατί 
είναι τόσο σηµαντική όχι µόνον για το κάθε άτοµο  που βρίσκεται στο µονοπάτι αλλά επίσης και για 
την άνθιση του Βουδιστικού Ντάρµα.

Έτσι, στο τρίτο τεύχος του Ντάρµα Ντρίστι -Η Θέαση του Ντάρµα, µας τίµησε εξαιρετικά και πάλι η 
Εξοχότητα του Τζίγκαρ Κόνγκτρουλ Ρίνποτσε, που συµφώνησε σε µια συνέντευξη είκοσι ερωτήσεων 
σχετικά µε τη φύση και τη σπουδαιότητα των ουάνγκ ή αµπισέκα και της γενεαλογίας. Ελπίζουµε 
πως η υπέροχη και πολύτιµη συνέντευξη 'που  προκαλεί τη σκέψη', της Εξοχότητας του Τζίγκαρ 
Κόνγκτρουλ Ρίνποτσε δεν θα απαντήσει µόνο σε µερικά ζητήµατα -εγείροντας τον διάλογο της 
διερεύνησης και των ερωτήσεων, αλλά επίσης θα εµπνεύσει αµέτρητους ασκητές και ασκήτριες να 
ακολουθήσουν σοβαρά το µονοπάτι των ασκήσεων της Βατζραγιάνα µε  µεγάλη προσοχή στην κάθε 
λεπτοµέρεια.     

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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Η Εξοχότητά του ο 
Τζίγκαρ Κόντρουλ Ρίνποτσε

Η Εξοχότητά του  ο Τζίγκαρ Κόντρουλ Ρίνποτσε 
γεννήθηκε  το 1964 στη Βόρεια Ινδία σαν ο γιος του 
3ου Νέτεν Τσόκλινγκ Ρίνποτσε και αναγνωρίστηκε 
ως προβολή του Τζάµγκον Κόντρουλ Λότρο Τάγιε, 
του µεγάλου δάσκαλου και λόγιου που ήταν πολύ 
ενεργός στην εδραίωση της κίνησης Ρίµε. Από πολύ 
νεαρή ηλικία, ο  Ρίνποτσε  µελέτησε δίπλα στον 
ριζικό  του δάσκαλο, την Αγιότητα του Ντίλγκο 
Κυέντσε Ρίνποτσε. Ο Ρίνποτσε εκπαιδεύτηκε 
σύµφωνα µε τη γενεαλογία του  Λόνγκτσεν 
Νυίνγκτικ καθώς και µε  την τρίπτυχη γενεαλογία 
των Κυέν, Κονγκ, Τσοκ σουµ (τις γενεαλογίες των 
Τζάµγκον Κόντρουλ, Κυέντσε Ουάνγκπο και 
Τσόγκυουρ Λίνγκπα). Ο Τζίγκαρ Κόντρουλ 
Ρίνποτσε µελέτησε επίσης διεξοδικά µε τους 
Τούλκου Όργκυεν Ρίνποτσε, Νυόσουλ Κεν 
Ρίνποτσε και τον µεγάλο λόγιο Κένπο Ρίντσεν. 

Το 1989 η Εξοχότητά Του ο Τζίγκαρ Κόντρουλ 
Ρίνποτσε µετακόµισε µε την οικογένειά του στις 
Ηνωµένες Πολιτείες και το  1990 άρχισε µία 
τετραετή θητεία σαν καθηγητής της Βουδιστικής 
φιλοσοφίας στο Ινστιτούτο Ναρόπα στο 
Μπόουλντερ του  Κολοράντο. Στις Ηνωµένες 
Πολιτείες ίδρυσε τον οργανισµό Μάνγκαλα Σρι 
Μπούτι αφιερωµένο στην περεταίρω  άσκηση των 
γενεαλογιών Λόνγκτσεν Νυίνγκτικ και Κυέν Κονγκ 
Τσοκ σουµ.   
              
Ο Ρίνποτσε  επίσης ίδρυσε το  ορεινό κέντρο 
αποµόνωσης Λόνκτσεν Τζίγκµε Σάµτεν Λίνγκ στο 
Νότιο Κολοράντο, όπου περνά τον περισσότερο 
από τον χρόνο του σε αποµόνωση. Όταν δεν είναι 

σε αποµόνωση, ο Ρίνποτσε ταξιδεύει ανά τον 
κόσµο, διδάσκει και καθοδηγεί αποµονώσεις. 

Ο Ρίνποτσε τελευταία προεδρεύει και επιβλέπει τις 
δραστηριότητες του Μάνγκαλα Σρι Μπούτι, τρία 
κέντρα άσκησης και µελέτης (το Πούντσοκ 
Τσόλινγκ στο Μπόουλντερ του Κολοράντο, το 
Πέµα Όζελ Ντο Νκάκ Τσόλινγκ στο  Βερσάιρ του 
Βερµόντ και το Ινστιτούτο Γκούνα στο Μπιρ της 
Ινδίας) και δύο κέντρα αποµόνωσης (το Λόνγκτσεν 
Τζίγκµε  Σάµτεν Λίνγκ στο  Κρέστον του Κολοράντο 
και το Γκούνα Μόρλινγκ στο Σαλβαδόρ ντα 
Μπάχια στη Βραζιλία). Ο Ρίνποτσε επίσης διαθέτει 
τον χρόνο του  στην καθοδήγηση της νεοϊδρυθείσας 
ακαδηµίας µεταφραστών Γκούνα στο Μπιρ της 
Ινδίας.

Η Εξοχότητά του ο Τζίγκαρ Κόντρουλ Ρίνποτσε 
είναι ζωγράφος και ακολουθεί την τεχνοτροπία του 
αφηρηµένου εξπρεσιονισµού, τα έργα του  φέρνουν 
έµπνευση και ενόραση στον κόσµο. Ο Ρίνποτσε 
µελέτησε τέχνη και ζωγραφική µε την Γιάχνε Λε 
Τουµελίν, µία γνωστή εξπρεσιονίστρια ζωγράφο, 
την οποία κατέδειξε ο Αντρέ Μπρετόν το 1960 σαν 
µία από τις λίγες γυναίκες ζωγράφους που άφησαν 
το σηµάδι τους στην εποχή τους.

Το Ντάρµα Ντρίστι έχει την τιµή και τη χαρά να 
σας παρουσιάσει τις διδασκαλίες του λαµπρού 
αυτού δάσκαλου, του οποίου η σοφία και η 
παρουσία του  εµπνέει αµέτρητες αισθανόµενες 
υπάρξεις. 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ
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ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Μια συνέντευξη με την Εξοχότητα του Τζίγκαρ Κόνγκτρουλ Ρίνποτσε 

ια θεµελιώδης άποψη της κίνησης 
Ρίµε είναι πως οι διδασκαλίες και οι 
ασκήσεις όλων των σχολών του 
Θιβετάνικου Βουδισµού µπορούν να 

οδηγήσουν στην ίδια τελική πραγµάτωση. 
Παρόλα αυτά, ο  Τζάµγκον Κόνγκτρουλ ο 
Μέγας και ο  Κυάµπτζε  Ντίλγκο  Κυέντσε 
Ρίνποτσε  πάσχισαν µε κάθε τρόπο να βρουν, 
λάβουν και διαδώσουν σπάνιες γενεαλογίες 
διδασκαλιών που βρίσκονταν σε  κίνδυνο να 
εξαφανιστούν. Τί αναζητούσαν σε αυτές τις 
γενεαλογίες που δεν υπήρχε  ήδη σε  πιο κύριες 
γενεαλογίες και γιατί ήταν τόσο σηµαντικό  γι' 
αυτούς να διατηρήσουν τις γενεαλογίες αυτές; 

Η Εξοχότητα του Τζίγκαρ Κόνγκτρουλ 
Ρίνποτσε: Είναι αλήθεια πως και οι οκτώ 
γενεαλογίες της βατζραγιάνα µπορούν να 
οδηγήσουν στην κατάσταση της φώτισης ή 
επίπεδο της κατάστασης του Βάτζραντάρα. Και 

οι οκτώ  αυτές γενεαλογίες, που ήρθαν στο Θιβέτ 
από την ευγενή γη της Ινδίας, εισήχθησαν στο 
Θιβέτ από  µεγάλους δασκάλους που είχαν 
εξαίρετες, ευγενείς προθέσεις να διαδώσουν τις 
γενεαλογίες αυτές, τις διδασκαλίες και τις 
ασκήσεις των γενεαλογιών αυτών, για να 
ωφελήσουν τις αισθανόµενες υπάρξεις. 
Αν, κατά κάποιο  τρόπο, δεν διαφυλαχτούν 
ξεχωριστά, µε τα χαρακτηριστικά τους, τότε 
κάποιες από τις ευγενείς προθέσεις αυτών των 
µεγάλων δασκάλων, και ακόµα και οι ευγενείς 
προθέσεις του ίδιου  του Βούδα, θα πρέπει να 
περιοριστούν σε µία γενεαλογία, και στις 
συγκεκριµένες διδασκαλίες και ασκήσεις αυτής 
της µιας γενεαλογίας· και αυτό  θα ήταν 
περιορισµός.  

Επιπλέον, οι αισθανόµενες υπάρξεις πιθανόν να 
έχουν ποικίλους συνδέσµους σε σχέση µε τους 
δασκάλους, καθώς και µε τις γενεαλογίες και τις 

Μ
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ασκήσεις, σύµφωνα µε τους παρελθόντες 
καρµικούς συνδέσµους τους, και σύµφωνα µε 
τις προσωπικές τους τάσεις και προσδοκίες. 
Έτσι, το να περιορίζονταν οι διδασκαλίες σε µία 
ή δύο γενεαλογίες που ήταν ακµαίες και 
δυνατές και να αποκλεισθούν οι υπόλοιπες που 
δεν ήταν εκείνο  τον καιρό, σηµαίνει πως θα τις 
είχαµε εγκαταλείψει και οι γενεαλογίες αυτές θα 
είχαν χαθεί. 

Γι' αυτό τον λόγο ο Τζάµιανγκ Κυέντσε 
Ουάνγκπο και ο Τζάµγκον Κόνγκτρουλ Λόντρο 
Τάγιε  κατέβαλαν επίπονες προσπάθειες στην 
αναζήτηση αυτών των οκτώ  γενεαλογιών, στη 
συνέχεια να λάβουν τις µεταδόσεις και τις 
διδασκαλίες πάνω στις ασκήσεις, µετά να 
κάνουν τις ασκήσεις οι ίδιοι, και στη συνέχεια 
να τις διαδώσουν. Εξ' αιτίας αυτού  έχουµε 
σήµερα και τις οκτώ  γενεαλογίες ζωντανές. Και 
έτσι είναι εξαιρετικό, το ότι ένας άνθρωπος 
µπορεί να τις ασκήσει σαν ένα ολοκληρωµένο 
δρόµο προς τη φώτιση, ή οκτώ διαφορετικοί 
άνθρωποι να ασκήσουν οκτώ  διαφορετικές 
γενεαλογίες σαν ένα ολοκληρωµένο δρόµο προς 
τη φώτιση, ή οκτώ  διαφορετικοί άνθρωποι να 
ασκήσο υ ν µ ί α γ ε ν ε α λ ο γ ί α σα ν έ ν α 
ολοκληρωµένο δρόµο προς τη φώτιση.      

Αυτό µας δίνει τη µεγάλη και σηµαντική 
ε υ κ α ι ρ ί α ν α δ ι α φ υ λ ά ξο υ µ ε κ α ι ν α 
εκπληρώσουµε τις ευγενείς προσδοκίες των 
µεγάλων δασκάλων του παρελθόντος, και των 
οκτώ διαφορετικών γενεαλογιών, καθώς και τη 
δυνατότητα να εκπληρώσουµε τις µεγάλες 
προσδοκίες των όντων από τη δική τους πλευρά 
-µε τους δικούς τους καρµικούς συνδέσµους και 
ιδιοσυγκρασίες. Έτσι λοιπόν πιστεύω  πως οι 
δάσκαλοι του παρελθόντος έχουν ιδιαιτέρως 
εκτιµήσει τη δουλειά που οι δύο  τους έκαναν, 
και εγώ επίσης αισθάνοµαι πως ήταν µια 
εξαιρετική υπηρεσία προς το Βουδιστικό 
Ντάρµα.  

Ποια είναι τα γνωρίσµατα µιας αυθεντικής 
γενεαλογίας διδασκαλιών;

ΗΕΤΤΚΡ: Για να είναι αυθεντική µια γενεαλογία 
διδασκαλιών πρέπει να είναι µια αυθεντική 
γενεαλογία του Βουδιστικού  Ντάρµα, που πρέπει 
να θεµελιώνεται στα τρία πιτάκα: βινάγια, 
σούτρα και αµπιντάρµα. 

Οι διδασκαλίες των βινάγια τονίζουν την αρχή 
του µετασχηµατισµού του σώµατος, του λόγου 
και του νου κάποιου, από την αρνητική 
δηµιουργία αρνητικού κάρµα, στη θετική 
δηµιουργία θετικού  κάρµα. Όλοι οι όρκοι και οι 
αρχές υπάρχουν για να δώσουν αληθινά κάποια 
σοφία και επιδέξια µέσα στο άτοµο  για να 
µπορέσε ι να πραγµατοποιήσε ι κάποιο 
µετασχηµατισµό στις τρεις αυτές εισόδους, όχι 
µόνο σαν µελέτη και γνώση, αλλά στην ίδια τη 
ζωή του.   

Στη συνέχεια οι διδασκαλίες των σούτρα 
τ ο ν ί ζ ο υ ν π ε ρ α ι τ έ ρ ω τ η ν α ρ χ ή τ η ς 
απελευθέρωσης από τη δυστυχία της σαµσάρα, 
µε ποικίλους τρόπους συγκέντρωσης του νου, 
που οδηγούν τον άνθρωπο σε ένα υψηλότερο 
επίπεδο κατανόησης του δυναµικού του και του 
τι ο  νους αυτός µπορεί να κατορθώσει µέσω  των 
ασκήσεων του διαλογισµού.

Οι διδασκαλίες του αµπιντάρµα τονίζουν την 
αληθινή κατανόηση της φύσης του ατοµικού 
εαυτού, ή της φύσης των φαινοµένων, και πως -
απόλυτα, είναι κενότητα. Στη σχετικότητα όµως 

4
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λειτουργούν λόγω  των αλληλεξαρτηµένων 
καταγωγών.  

Έτσι, αυτά δίνουν στον άνθρωπο ένα πλήρες 
νόηµα -από  τον εξωτερικό µετασχηµατισµό στο 
µεσαίο επίπεδο µετασχηµατισµού και µετά στο 
βαθύ  επίπεδο µετασχηµατισµού. Ο εξωτερικός 
µετασχηµατισµός συµβαίνει µε  την αλλαγή των 
τριών εισόδων σε θετικές δραστηριότητες, καθώς 
και µε την ανάπτυξη περισσότερων σαµάντι για 
να υποστηρίξουν αυτό. Στη συνέχεια ο άνθρωπος 
ωριµάζει, για να καταλάβει πως η συµπαντική 
αλήθεια, ή η φύση των πάντων είναι ευθύς εξ' 
αρχής. Όπως ο Βούδας είπε: είτε οι τατάγκατα 
έρχονται σε αυτό τον κόσµο είτε όχι, είναι πάντα 
νιρβάνα, γιατί παραµένει πάντα Ντάρµατα. 

Έτσι, οι τρεις αυτές διδασκαλίες και οι αρχές των 
τριών αυτών πρακτικών πρέπει να βρίσκονται 
στη σουτραγιάνα και στη µαντραγιάνα. Μερικοί 
λένε πως η µαντραγιάνα έχει τα δικά της τρία 
µέρη· άλλοι λένε πως η µαντραγιάνα είναι µια 
πιο  εξεζητηµένη µορφή του  αµπιντάρµα. Ωστόσο, 
µε αυτό  τον τρόπο η αυθεντικότητα του 
Βουδιστικού Ντάρµα µπορεί βεβαιωθεί.      

Στον Θιβετάνικο Βουδισµό η πραγµατική 
µετάδοση περιλαµβάνει το λούνγκ, την 
ενδυνάµωση και την εξήγηση της άσκησης. 
Ποια είναι η σηµασία του καθενός από  αυτά τα 
στοιχε ία σε µ ια αυθεντ ική µετάδοση 

διδασκαλιών; Πότε και πώς αυτή η µέθοδος 
της µετάδοσης άρχισε και γιατί θα έπρεπε να 
συνεχιστεί και να διαφυλαχτεί;

ΗΕΤΤΚΡ: Η ενδυνάµωση έχει αληθινές 
συµβολικές ιδιότητες. Πρώτα από όλα, ο 
χαρακτήρας της φώτισης είναι ο ίδιος ο  νους 
του όντος, που κατέχει τη φωτισµένη φύση. 
Όµως επειδή είναι σκιασµένη, πρέπει να 
υπάρξει µια διαδικασία που να εξαγνίσει την 
πνευµατική συσκότιση. Στη βατζραγιάνα η 
κάθαρση αυτή µπορεί να γίνει πολύ γρήγορα 
µέσα από τη διαδικασία της ενδυνάµωσης.  

Η φωτισµένη αυτή κατάσταση του νου, που 
είναι η φύση του νου όλων των αισθανόµενων 
όντων, έχει πολλές εν δυνάµει ιδιότητες της 
φώτισης που χρειάζεται να ωριµάσουν. Έτσι, 
στην αρχή του δρόµου της άσκησης της 
βατζραγιάνα, η ενδυνάµωση έχει τη δύναµη να 
ωριµάσει γρήγορα αυτά τα δυναµικά -ή 
σπόρους, µετά την κάθαρση της συσκότισης.  

Στην περίπτωση ενός µεγάλου δασκάλου και 
ενός εξαίρετου µαθητή -όπου οι ιδιότητες του 
µεγάλου δάσκαλου είναι πραγµατικά παρούσες 
και οι ιδιότητες του εξαίρετου µαθητή είναι 
πραγµατικά παρούσες, µεγάλο µέρος του 
δρόµου µπορεί να πραγµατωθεί, µε τον 
άνθρωπο να πραγµατώνει τη φώτιση ακόµα και 
στη σύντοµη χρονική περίοδο  που διαρκεί µια 
ενδυνάµωση. Έχουµε πολλές τέτοιες ιστορίες.  

Τις περισσότερες φορές όµως είναι απλά µια 
ενδυνάµωση, έτσι ώστε κάποιος αργότερα να 
µπορεί να ασκήσει πλήρως την άσκηση που 
έχει ξεκινήσει µε την άδεια του γκούρου  και 
τις ευλογίες της γενεαλογίας κατά τη διάρκεια 
της ενδυνάµωσης. Η ενδυνάµωση λοιπόν είναι 
εξαιρετικά αναγκαία. Χωρίς αυτήν, οι 
διδασκαλίες της βατζραγιάνα στερούνται των 
ευλογιών να τις ασκήσει κάποιος προσωπικά, 
είναι πραγµατικά το κλειδί γι' αυτό.  

Η δεύτερη µετάδοση -η προφορική µετάδοση, 
είναι όταν µεγάλοι δάσκαλοι έχουν συνθέσει 
σάντανα και σχόλια, όπου στην κάθε λέξη και 

5
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στην κάθε φράση µες στο γραπτό έχουν 
δυναµικά 'βάλει' τον νου της δικής τους 
πραγµάτωσης. Έτσι, όταν διαβάζεται σε σένα 
έχεις πρόσβαση στις ευλογίες αυτές. Συνεπώς οι 
προφορικές µεταδόσεις είναι πολύ σηµαντικές 
στο δεύτερο στάδιο. 

Μετά πάλι, δεν γίνεσαι αµέσως βαθύς γνώστης, 
απλώς µε την προφορική µετάδοση. Επειδή η 
άσκηση έχει πολύ βαθύ και εµβριθές νόηµα, 
χρειάζεσαι επίσης ένα σχόλιο, και γι' αυτό 
χρειάζεται να καθοδηγηθείς βήµα - βήµα µε 
ακριβή εκπαίδευση πάνω στο θέµα. Γι' αυτό τον 
λόγο το τρί είναι πολύ σηµαντικό.

Το πρώτο σχετίζεται περισσότερο µε την 
ωρίµανση της βουδικής φύσης· τα άλλα δύο 
σχετίζονται περισσότερο  µε  την απελευθέρωση 
του ατόµου από την κατάσταση της άγνοιας και 
της σύγχυσης. Αυτά τα τρία συνεπώς, ουάνγκ, 
λούνγκ και τρί, είναι πολύ σηµαντικό µέρος της 
βατζραγιάνα.   

Ποια είναι η διαφορά ανάµεσα στη λήψη µιας 
διδασκαλίας, µιας ενδυνάµωσης (ουάνγκ), µιας 
προφορικής µετάδοσης (λούνγκ) µ ιας 
εξήγησης (τρί) και µιας "οδηγίας που 
καταδεικνύει";   

ΗΕΤΤΚΡ: Κατά τη διάρκεια τους αυτό που 
πραγµατικά λαβαίνει κάποιος είναι ακριβώς "η 
κατάδειξη". Πιο 'έντονα' όµως, στο τέλος των 
αµπισέκα (ενδυναµώσεων), κατά την τέταρτη 
αµπισέκα, λαβαίνει κάποιος την κατάδειξη της 
αληθινής φύσης του νου του· αυτό που δεν είναι 
κάτι διαφορετικό από  τη φύση όλων των 
τατάγκατα, γιατί το ως έχει δεν διαφοροποιείται. 
Τη στιγµή αυτή ονοµάζεται "η οδηγία της 
κατάδειξης".    

Η αυθεντική µετάδοση των διδασκαλιών 
φαίνεται επίσης να συνδέεται αναπόσπαστα µε 
τη σχέση µε  έναν αυθεντικό  δάσκαλο -κάποιον 
που ενσωµατώνει τις ιδιότητες της σοφίας και 
της συµπόνιας και που προτίθεται να εργαστεί 

µε τον µαθητή σε προσωπικό επίπεδο. Καθώς 
πολλοί από τους µεγάλους δασκάλους 
µεγαλώνουν σε ηλικία, η µετάδοση των 
διδασκαλιών συχνά γίνεται σε όλο και 
µεγαλύτερες συγκεντρώσεις, ακόµα ίσως και 
εικονικά. Ποιες είναι οι επιπτώσεις, των 
µεγάλων, 'απρόσωπων' µεταδόσεων όπου οι 
µαθητές µπορεί να µην έχουν προσωπική 
σχέση µε τον δάσκαλο; Ποια συµβουλή θα 
δίνατε  σε µαθητές που λαβαίνουν διδασκαλίες 
µέσα από µια δηµόσια µετάδοση και που 
επιθυµούν να κάνουν πράξη τις διδασκαλίες 
αυτές;

ΗΕΤΤΚΡ: Είναι πολλά τα ερωτήµατα σε αυτή 
τη µια ερώτηση. Μπορώ απλά να απαντήσω σε 
σχέση µε το ντάρµα, το υπόλοιπο είναι 
προσωπικό  και γι' αυτό οι άνθρωποι πρέπει να 
κάνουν προσωπικές επιλογές. Στο ντάρµα όµως, 
στο ντάρµα της βατζραγιάνα, ένα άτοµο πρέπει 
πρώτα από  όλα να έχει εκπαιδευτεί πραγµατικά 
καλά στην άσκηση της µποντιτσίτα και πρέπει 
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να έχει αληθινά σηµάδια µιας βαθιάς, 
προσεχτικής επιθυµίας για την απελευθέρωση 
των άλλων και της ωφέλειας των άλλων πέρα 
από συνηθισµένη φροντίδα· πέρα από κοινή 
εγωκεντρικότητα και την επιστράτευση της 
υπηρεσίας του δάσκαλου για να ικανοποιήσει 
τις προσωπικές του ανάγκες. Αυτό πρέπει να 
είναι ξεκάθαρο.    

Μετά, επιπροσθέτως, το  άτοµο πρέπει να 
καταπιαστεί µε τη γενική µελέτη του ντάρµα, 
της σουτραγιάνα και της µαντραγιάνα. Ιδιαίτερα 
στη µαντραγιάνα πρέπει κάποιος να έχει επίσης 
την ενδυνάµωση, τη µετάδοση και την εξήγηση. 
Όχι µόνο αυτό, πρέπει να έχει δουλέψει µε ένα 
συγκεκριµένο κύκλο άσκησης προσωπικά µε 
τον γκούρου και τις ουσιαστικές οδηγίες του 
γκούρου, και πρέπει να έχει αναπτυχθεί µια 
γνήσια βεβαιότητα. Όχι µόνο βεβαιότητα, αλλά 
πρέπει να υπάρχει µια γνήσια γραµµή ευλογίας 
ώστε κάποιος να αισθάνεται πως µπορεί να 
µεταδώσει στους άλλους και να γίνει αιτία ώστε 
οι άλλοι να έχουν κάποιο σηµαντικό 
µετασχηµατισµό.
 
Αυτές λοιπόν είναι οι ιδιότητες του δάσκαλου. 
Γενικά στα τάντρα αναφέρονται ως "οι δέκα 
ιδιότητες". Νοµίζω  πως περικλείονται στα 
παραπάνω.    

Λέγεται πως ο Βουδισµός προσαρµόζει το 
ύφος του ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες 
των ανθρώπων σε κάθε νέα χώρα που ριζώνει. 
Υπάρχει περίπτωση η ουσία των διδασκαλιών 
του Βούδα να χαθεί στη διαδικασία της 
προσαρµογής αυτής, και αν ναι, πως θα ήταν 
αυτό; 

ΗΕΤΤΚΡ: Μπορώ να πω πως ναι, ο  Βουδισµός 
προσαρµόζεται σε κάποιο  βαθµό στον 
πολιτισµό, καθώς και στην προτίµηση των 
ανθρώπων, για να είναι πιο προσιτός και για να 
είναι πιο άµεσος, ώστε να υπάρξει ωφέλεια. 
Ωστόσο, η κατάσταση του νου των ανθρώπων 
και οι συνολικές καταστάσεις του νου των 
όντων κατά κύριο λόγο  δεν έχουν αλλάξει. Η 

άγνοια δεν έχει υπάρξει διαφορετική σε 
διαφορετικούς χρόνους και πολιτισµούς.    
    

Ποιες είναι οι ουσιαστικές, θεµελιώδεις 
ιδιότητες του Βουδισµού που υπερβαίνουν την 
τοπική προσαρµογή;  

ΗΕΤΤΚΡ: Η σύγχυση της προσκόλλησης στον 
εαυτό δεν έχει αλλάξει µέσα στο χρόνο ή σε 
διαφορετικούς πολιτισµούς. Όπως και η τάση 
της αγάπης και της προστασίας του εαυτού, οι 
δραστηριότητες αυτής της αγάπης που γίνονται 
τα πέντε αρνητικά δηλητήρια, το πώς τα πέντε 
αρνητικά δηλητήρια παράγουν µη-ενάρετο έργο, 
και το πώς αυτή η µη-ενάρετη ενέργεια 
επηρεάζε ι τον νου κάποιου ώστε  να 
π ε ρ ι π λ α ν ι έ τ α ι σ τ η σαµσά ρ α µ ε τ ι ς 
ψευδαισθήσεις -αυτά δεν έχουν αλλάξει.
      
Έτσι, ο Βουδισµός, σαν ένα φάρµακο ή αντίδοτο 
γι' αυτά, πόσο θα µπορούσε να προσαρµοστεί 
και να αλλάξει; Πρέπει να παραµείνει αληθινός 
στην αρχική του γνησιότητα και αυθεντικότητα 
ώστε πραγµατικά να µπορεί να δηµιουργήσει 
κάποια δυναµικά µέσα µετασχηµατισµού, µέσω 
της σοφίας και των επιδέξιων µέσων που 
βρίσκονται στις διδασκαλίες και την άσκηση. Αν 
προσαρµοστεί υπερβολικά ακολουθώντας τις 
προτ ιµήσε ι ς των ανθρώπων , τότε θα 
προσαρµοστεί µάλλον στις  προσκολλήσεις των 
ανθρώπων, αντί να µετασχηµατίσει αυτόν τον 
νου που εµφανίζει την προσκόλληση.      

Αν προσαρµοστεί µε υπερβολική µεροληψία σε 
σχέση µε κάποιες διδασκαλίες, απορρίπτοντας 
κάποιες άλλες πολύ σηµαντικές πλευρές των 
διδασκαλιών που έχουν µεγάλη αξία για τον 
µετασχηµατισµό του  νου, αυτό  θα ήταν 
προσαρµογή στην εχθρότητα. Η απορρέουσα 
σύγχυση θα ήταν η ανοησία, δεν νοµίζω λοιπόν 
ότι θα λειτουργήσει.  

Αυτό που εννοώ είναι ότι δεν έχει να κάνει και 
τόσο µε την προσαρµογή ή την µη προσαρµογή, 
αλλά το πως ο Βουδισµός λειτουργεί σαν 
φάρµακο  για την αρρώστια που χρειάζεται να 
θεραπευτεί, και µπορεί η αρρώστια να 
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θεραπευτεί εάν το φάρµακο δεν έχει τη δύναµη 
ή τη σοφία ή τα επιδέξια µέσα; Δεν το νοµίζω. 
Δεν νοµίζω ότι θα µπορέσει, όσο αφάνταστα 
δηµοφιλής και να είναι. 

Ποιοί νοµίζετε ότι είναι οι διαφορετικοί 
παράγοντες που θα πρέπει να είναι παρόντες 
ώστε µία νέα γενεαλογία να θεωρηθεί 
αυθεντική;
 
ΗΕΤΤΚΡ: Νέα γενεαλογία; Δεν ξέρω τι µπορεί 
να σηµαίνει αυτό. 

Πώς θα αποφύγουµε να 
παγιδευτούµε σε µία µη-
γνήσια γενεαλογία; Με άλλα 
λόγια, πως µπορούµε να 
διακρίνουµε µία αυθεντική 
γενεαλογία και ένα αυθεντικό 
τέρµα από τα µη αυθεντικά 
τ έ ρ µ α πο υ µ πο ρ ε ί ν α 
υπάρχουν απλά γ ια να 
τ ε κ µ η ρ ι ώ σ ο υ ν ή ν α 
π ρ ο ω θ ή σ ο υ ν τ ο ε γ ώ 
κάποιου?

ΗΕΤΤΚΡ: Γενικά µιλώντας, η 
γενεαλογία των τέρµα είναι 
κυρίως η γενεαλογία της 
παράδοσης των Νυίνγκµα, 
χωρίς να είναι αυστηρά µόνο 
η παράδοση των Νυίνγκµα. Ο 
τρόπος που επικυρώνονται, 
συνήθως ο  τέρτον όταν ανακαλύπτει ένα τέρµα, 
είτε πρόκειται για τέρµα της γης ή για τέρµα του 
νου, σχεδόν πάντοτε κατέχει µία αυθεντική 
γενεαλογία που  είναι γνωστή στη περιοχή ή 
γενικότερα στον κόσµο του Βουδιστικού 
Ντάρµα. Μετά συµβουλεύεται τον δάσκαλό 
του," Έχω  αυτού  του  είδους το προαίσθηµα και 
αυτού του είδους την ανακάλυψη τερ - τί 
νοµίζετε; Θα ήταν ωφέλιµο ή χρήσιµο αν το 
δηµοσιοποιήσουµε και το κάνουµε διαθέσιµο;"

Τότε ο δάσκαλος εξετάζει την κατάσταση µε 
κάθε  προσωπικό µέσο που διαθέτει. Εάν 

υπάρχουν πραγµατικά µεγάλα και ευοίωνα 
σηµάδια, ο δάσκαλος λέει στον τέρτον 
"προχώρα". Μετά ο τέρτον το ασκεί, και θα 
πρέπει να έχει την πραγµατική ευλογία του 
Γκούρου  Πάντµασαµπάβα ή της Γιέσε 
Τσόγκυαλ, οι οποίοι εικάζεται ότι το έκρυψαν 
παλαιότερα για τις µελλοντικές γενεές.
  
Μετά από όλα αυτά τα βήµατα, ακόµη και αφού 
γίνει διαθέσιµο, θα πρέπει και πάλι να γίνει ένα 
είδος επικύρωσης και έγκρισης από  κάποιον 
µεγάλο δάσκαλο ο οποίος να είναι πολύ γνωστός 
στην περιοχή ή στην χώρα, και να γνωρίζει 
αυτού του είδους τον κύκλο των τέρµα της 
άσκησης. Αυτός ο δάσκαλος θα πρέπει να πει ότι 

είναι ένα αυθεντικό τέρµα. 
Μόνο τότε, σε αυτό  το 
σηµε ίο , µπορε ί οµάδα 
ασκητών να συγκεντρωθεί 
και να λάβει τη µετάδοση. 
Έτσι ήταν και η ιστορία του 
Τσόγκυουρ Λίνγκπα ή και 
του Ντούτζουµ Λίνγκπα ή 
και όποιου άλλου (τέρτον). 
Έτσι, µε αυτόν τον τρόπο, 
ένας πιθανόν άγνωστος 
τέρτον γίνεται ένας πολύ 
ονοµαστός τέρτον.

Όταν α νακαλύπ τ ο ν τ α ι 
ψεύτικα τέρµα και όταν 
εµφαν ί ζοντα ι ψεύτ ικο ι 
τέρτον, δεν υπάρχει τίποτε 
από  όλα αυτά. Όταν δεν 
συµβαίνει καµ ία τέτοια 

διαδικασία, τότε θα πρέπει αυτόµατα να το 
θεωρήσουµε σαν ψεύτικο.

Επίσης, η αγαθή πρόθεση ή µποντιτσίτα του 
Γκούρου Ρίνποτσε καθώς και της Γιέσε 
Τσόγκυαλ, και του τέρτον επίσης, είναι 
πραγµατικά πολύ  παρόντα στις ευλογίες και στα 
σηµάδια των ευλογιών. Με τους ψεύτικους 
τέρτον, δεν υπάρχουν και πολλά τέτοια σηµάδια.

Τι θα πρέπει να είναι παρόν στη γενεαλογία, 
στον δάσκαλο, στις διδασκαλίες και στον 
µαθητή για να συµβεί µια γνήσια µετάδοση;
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ΗΕΤΤΚΡ:  Θα πρέπει να υπάρχει βαθειά 
πρόθεση για απελευθέρωση, καθώς και 
εµπιστοσύνη στη διαδικασία µε την οποία το 
ντάρµα ή η άσκηση του ντάρµα µπορεί να την 
κάνει να συµβεί. 

Τι θα πρέπει να εµφανιστεί σε µία γενεαλογία 
ώστε να µπορέσει να κρατηθεί σε µία χώρα 
όπου οι διδασκαλίες είναι εντελώς καινούριες 
και άγνωστες;

ΗΕΤΤΚΡ:  Το  Βουδιστικό  ντάρµα ήταν 
καινούριο  και άγνωστο όταν πρωτοεµφανίστηκε 
στην Ινδία και στο Θιβέτ επίσης. Δεν διαφέρει 
καθόλου απ' ότι στην Αµερική. Η µελέτη, η 
άσκηση και επίσης η πραγµάτωση θα πρέπει να 
υπάρξουν για να µπορέσουν οι ευλογίες 
πραγµατικά να συνεχιστούν. 

Όταν ένας µαθητής λαβαίνε ι πολλές 
µεταδόσεις, πως µπορεί να γνωρίζει ποιές 
ασκήσεις είναι οι δεσµεύσεις-σάµαγια που θα 
ολοκληρώσει είτε µέσω της χρονικής 
διάρκειας της άσκησης, είτε µε τον αριθµό των 
µάντρα που θα πρέπει να συσσωρεύσει ή µε 
την εµφάνιση σηµαδιών πραγµάτωσης;

ΗΕΤΤΚΡ:  Νοµίζω ότι λίγο πολύ θα πρέπει 
κάποιος να συµβουλευτεί τον ίδιο  του τον 
δάσκαλο. Αλλά εάν είστε αφιερωµένοι σε µία 
συγκεκριµένη άσκηση που απελευθερώνει από 
τη δυστυχία της σαµσάρα και οδηγεί στην 
κατάσταση της φώτισης, και αν υπάρχει το 
στοιχείο της κάθαρσης της συγχυσµένης 
κατάστασης του νου σας για να πραγµατώσετε 
την αληθινή σας φύση και τις ιδιότητες της 
φωτισµένης φύσης, γενικά µιλώντας, όλα τα 
σάµαγια θα µπορούσαν να συµπεριληφθούν σε 
αυτήν την µία παράδοση σοφίας.

Αλλά µερικοί δάσκαλοι πολύ  αυστηρά τονίζουν 
ότι ακόµη και αν το κάνετε αυτό, θα πρέπει να 
κρατάτε τη σύνδεση µε τις διαφορετικές όψεις 
της άσκησης και τις διαφορετικές ενδυναµώσεις 
που έχετε λάβει και που έχουν συγκεκριµένες 

δεσµεύσεις. Θα πρέπει να συµβουλευτείτε τους 
δασκάλους σας για να γνωρίζετε ποιές µπορεί να 
είναι οι δεσµεύσεις.

Ποιές είναι οι καρµικές συνέπειες για τον 
δάσκαλο, τον µαθητή και τη γενεαλογία όταν 
αποτυγχάνουµε να διατηρήσουµε τα σάµαγια 
καθαρά;
 
ΗΕΤΤΚΡ: Η συνέπεια είναι ότι είµαστε ήδη στη 
σαµσάρα και θα παραµείνουµε στη σαµσάρα 
συνεχώς. Το να ξεκινήσουµε κάτι τόσο 
σηµαντικό σαν αυτό  και να µην µπορέσουµε να 
αντιληφθούµε την αξία του, νοµίζω  ότι είναι µια 
µεγάλη απώλεια.

Ποιός καθορίζει πότε µία νέα γενεαλογία δεν 
είναι αυθεντική και πως λειτουργεί αυτό;

ΗΕΤΤΚΡ: Δεν υπάρχει κάποιο  συγκεκριµένο 
πρόσωπο που στην πραγµατικότητα το καθορίζει 
αυτό. Η γενική κοινή άποψη σχετικά µε το τι 
αντιπροσωπεύει το Βουδιστικό Ντάρµα στον 
κόσµο, όλοι όσοι γνωρίζουν το νόηµα του 
Βουδιστικού  Ντάρµα, είναι ότι παραθέτει το 
αντι-εγώ έναντι του  υπερ-εγώ, την αντι-
αµαύρωση έναντι της υπέρ-αµαύρωσης. Και θα 
πρέπει να υπάρχει η υπερ-µποντιτσίτα έναντι της 
αντι-µποντιτσίτα. Θα πρέπει να υπάρχει η θέαση 
της υπερ-κενότητας έναντι της δυαδικής θέασης. 
Στη βατζραγιάνα, θα πρέπει να υπάρχει 
περισσότερο  η θέαση της καθαρής αντίληψης 
έναντι της µη-καθαρής αντίληψης. 

Εφόσον η σοφία ενυπάρχει εκ φύσεως σε όλους 
µας, τί κάνει τη σοφία που διδάσκεται από  ένα 
δάσκαλο µιας 'αυθεντικής γενεαλογίας' να έχει 
µεγαλύτερη αξία από εκείνη ενός δυτικού 'µη 
αυθεντικού' δασκάλου;

ΗΕΤΤΚΡ: Η σοφία υπάρχει µέσα σε όλα τα 
όντα. Αλλά το  ερώτηµα εδώ  είναι το αν κάποιος 
την έχει πραγµατώσει ή όχι και αν έχει την 
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ευλογία να την µεταδώσει ή όχι. Δεν είναι 
καθόλου θέµα φυλής ή φύλου.

Όταν η Πέµα Τσόντρον και ο Τζακ Κόρνφιλντ 
είναι τόσο προσιτοί και εύκολο  να διαβαστούν, 
γιατί θα πρέπει να πασχίσουµε να διαβάσουµε 
'Τα Πετράδια Του Ντάρµα' ή 'Τα Λόγια Του 
Τέλειου Δασκάλου Μου';

ΗΕΤΤΚΡ: Εάν η πρόθεσή σας είναι απλά να 
διαβάσετε κάτι που είναι προσιτό και που 
βολεύει τον νου σας, τότε δεν υπάρχει λόγος να 
διαβάσετε τίποτε περισσότερο από  ότι σας 
προσφέρουν εκείνοι. Αλλά εάν ο  σκοπός σας 
είναι να ακολουθήσετε µια γενεαλογία και να 
µελετήσετε ένα τάντρα και αν η πρόθεσή σας 
είναι να µπείτε σε έναν δρόµο που είναι το 
µονοπάτι της βατζραγιάνα, της µαχαγιάνα και 
της χιναγιάνα, πέρα από αυτό που αυτοί οι δύο 
δυτικοί πολύ σηµαντικοί και υπέροχοι δάσκαλοι 
προσφέρουν, χρειάζεται να αναµιχθείτε µε τη 
µελέτη του ντάρµα πέρα από αυτά και είµαι 
σίγουρος και ότι και εκείνοι θα σας έλεγαν το 
ίδιο.

Από που προέρχεται η εξουσιοδότηση της 
αυθεντικότητας ώστε να εγκαθιδρυθεί µία 
αυθεντική γενεαλογία;

ΗΕΤΤΚΡ: Νοµίζω ότι η αυθεντικότητα 
εδραιώνεται από την ίδια την πηγή που 
προέρχεται. Δεν µπορεί να επικυρωθεί από µόνο 
της, θα πρέπει να επικυρωθεί από την πηγή, 
καθώς και τη φύση αυτού που προσπαθεί 
κάποιος να επικυρώσει, ότι και αν είναι αυτό, 
για παράδειγµα µια γενεαλογία ή το  ντάρµα. Το 

να επικυρωθεί µία γενεαλογία δεν ξεκινάει από 
σένα, έρχεται πέρα από σένα, από τους 
δασκάλους σου  και τους δασκάλους τους, έτσι 
θα πρέπει εκείνοι να κάνουν την επικύρωση. 
Θα πρέπει να πουν, "ναι, αυτό το άτοµο κρατά 
τις µεταδόσεις µου και γι' αυτό, αυτό το άτοµο 
είναι ένας αυθεντικός δάσκαλος της γενεαλογίας 
µου, και θα ήθελα αυτό το άτοµο να είναι 
σεβαστό ανάλογα".

Εάν (το άτοµο) σχετίζεται µε το ντάρµα, και 
πάλι θα πρέπει να έχει όλα αυτά που 
συζητήσαµε νωρίτερα, το στοιχείο του ντάρµα 
που πραγµατικά µπορεί να µετασχηµατίσει τον 
νου, τις όψεις του φαρµάκου που µπορεί 
πραγµατικά να µετασχηµατίσει και να 
θεραπεύσει την αρρώστια -την άγνοια και τις 
συγχύσεις του νου. Αλλιώς ακόµα και η βάση -
για τους δασκάλους της γενεαλογίας να 
επικυρώσουν κάποιον- δεν θα είναι παρούσα.

Πως αυτή η αυθεντικότητα έχει µεγαλύτερη 
αξία από αυτήν ενός δασκάλου που έχει 
κερδίσει το κύρος του µέσα από τη γενική ή 
δηµόσια επιδοκιµασία;

ΗΕΤΤΚΡ: Η δηµοφιλής ή γενική επιδοκιµασία, 
έρχεται µέσα από τον µαγνητισµό του δασκάλου 
και λίγο πολύ µέσα από  την δηµιουργική γραφή 
του δασκάλου. Στην πραγµατικότητα το να 
µπορεί κάποιος να εµπνέει ανθρώπους είναι ένα 
σπουδαίο ταλέντο, αλλά κάποιος που  έχει αυτού 
του είδους το ταλέντο ίσως να µην έχει ακόµη 
την πλήρη εκπαίδευση του ντάρµα, καθώς και 
τη µετάδοση και την εµπειρία της άσκησης και 
ίσως να µην έχει επίσης τον χαρακτήρα της 
µποντιτσίτα.

10

      Dharma Dhrishti   Τεύχος 3

©2010-2011 Dharmashri Foundation, Mindrolling International, All Rights Reserved

Ο σεχταρισµός ξεκινά από το ίδιο µας το εγώ και την προσκόλληση στο εγώ. 
Όταν αφορά το ντάρµα και την γενεαλογία, η ευγνωµοσύνη έρχεται από την 
ίδια µας την κατανόηση για το τι κάνει σε εµάς µε βαθιούς και σηµαντικούς 
τρόπους, για να µετασχηµατίσει τον ίδιο µας τον νου. 
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Έχουµε πολλούς, πάρα πολλούς µεγάλους 
συγγραφείς, όπως εκείνη που  έγραψε τον Χάρυ 
Πόττερ, µια µεγάλη συγγραφέας. Έτσι, απλά το 
να µπορεί να εµπνεύσει κάποιος τους ανθρώπους 
και να τους κάνει να ενδιαφερθούν για αυτό που 
έχει γράψει δεν σηµαίνει απαραίτητα ότι έχει όλα 
τα στοιχεία του ντάρµα που  θα έπρεπε να έχει. 
Αυτά όµως πρέπει να υπάρχουν (σε έναν 
αυθεντικό δάσκαλο).

Χρειάζεται κάποιος να κατανοήσει όλους τους 
συµβολισµούς της µετάδοσης για να αποκτήσει 
το όφελος της λήψης της µετάδοσης;

ΗΕΤΤΚΡ: Αν θα µπορούσε, αυτό θα ήταν το 
καλύτερο. Θα ήταν υπέροχο να τα κατανοήσει 
όλα αυτά, έτσι ώστε το αποτύπωµα που  µένει 
στον νου να ενδυναµώνεται από την επίγνωση 
που δηµιουργεί (η γνώση αυτή). Αλλά αν όχι, 
όταν αφοσίωση και καθαρή αντίληψη διατηρείται, 
γνωρίζοντας ότι υπάρχει κάποια µεγάλη σηµασία 
(σε αυτό που συµβαίνει), αυτό θα µπορούσε να το 
συµπληρώσει. 

Πως θα µπορούσαµε να διδάξουµε  την 
ευγνωµοσύνη για τη δική µας γενεαλογία χωρίς 

κάποιο ίχνος σεχταρισµού να υποβόσκει; Πως 
θα αποφύγουµε την τάση να συγκρίνουµε άλλες 
γενεαλογίες 'λιγότερο  επιδοκιµαστικά' µε τη 
δική µας; Πως θα αποφύγουµε την τάση να 
θεωρούµε τη δική µας γενεαλογία την 
'υψηλότερη';

ΗΕΤΤΚΡ: Ο σεχταρισµός ξεκινά από το ίδιο µας 
το εγώ και την προσκόλληση στο εγώ. Όταν 
αφορά το ντάρµα και την γενεαλογία, η 
ευγνωµοσύνη έρχεται από την ίδια µας την 
κατανόηση για το  τι κάνει σε εµάς µε βαθιούς και 
σηµαντικούς τρόπους, για να µετασχηµατίσει τον 
ίδιο µας τον νου. Έτσι, αν και µπορεί κάποιος να 
έχει βαθειά ευγνωµοσύνη, αν αυτό αφορά το 
ντάρµα και τη γενεαλογία, δεν µπορεί να είναι 
σεχταριστική. 
Διότι ο  σεχταρισµός αρχίζει από το εγώ -ακόµη 
και αν σχετίζεται µε τη δική σας γενεαλογία, 
διδασκαλίες και άσκηση, που τα έχετε σε µεγάλη 
υπόληψη και τρέφετε µεγάλη ευγνωµοσύνη, (όταν 
υπάρχει σεχταρισµός σηµαίνει ότι) λείπει το 
βάθος αυτού που υποτίθεται ότι είναι ή 
αντιπροσωπεύουν (η δική σας γενεαλογία, 
διδασκαλίες και άσκηση), λείπει ο τρόπος που 
υποτίθεται ότι λειτουργούν, δηλαδή σαν ένα 
φάρµακο για τη θεραπεία του εγώ. 
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ΣΥΝΤΑΞΗ
Η Εφηµερίδα Ντάρµα Ντρίστι  

Η Εφηµερίδα "Dharma Dhrishti" (Θεώρηση του Ντάρµα), δηµιουργήθηκε µε 
την πρόθεση να µεταφέρει ενδοσκοπικές οπτικές γωνίες και πληροφορίες πάνω 
σε ποικίλα ουσιώδη και σηµαντικά θέµατα του  Βουδιστικού  Ντάρµα και των 
πρακτικών του µέσω µερικών από τους πιο µεγάλους σύγχρονους Θιβετανούς 
Βουδιστές δασκάλους. Η οµάδα των µεταφραστών παρέχει ήδη µεταφράσεις 
σε εννιά κύριες γλώσσες και µε χαρά σας παρουσιάζουµε εδώ  την ελληνική 
έκδοση.

Το εναρκτήριο  τεύχος της Εφηµερίδας Ντάρµα Ντρίστι παρουσιάστηκε τον 
Ιούνιο  του  2009 και ακολούθησε το δεύτερο τεύχος τον Νοέµβριο. Σας 
προσκαλούµε να διαβάσετε τα δύο πρώτα αυτά τεύχη:

Εφηµερίδα Ντάρµα Ντρίστι - Τεύχος 1ο,  Άνοιξη 2009 
Εφηµερίδα Ντάρµα Ντρίστι - Τεύχος 2ο,  Φθινόπωρο 2009 

ΦΙΛΟΔΟΞΟΥΜΕ ΝΑ ΦΕΡΟΥΜΕ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Το Dharma Dhrishti φιλοδοξεί να φέρει απαντήσεις σε µερικές από τις πιο συχνά 
διατυπωθείσες ερωτήσεις, που είναι αντικείµενα συζήτησης και εξέτασης, σε 
σχέση µε ποικίλες όψεις του Θιβετάνικου Βουδισµού, καθώς και να βοηθήσει 
µαθητές του Βουδισµού να αποκτήσουν ενόραση στη σοφία και τις άχρονες 
διδασκαλίες του Βούδα. Ελπίζουµε, επίσης, πως µερικά από τα ζητήµατα που 
έχουν προκύψει από  παρανοήσεις και λανθασµένη  πληροφόρηση σχετικά µε το 
Ντάρµα, να αποσαφηνιστούν και/η  να αντικρουστούν από  τους µορφωµένους 
δασκάλους των ηµερών µας.

ΟΙ ΕΞΕΧΟΝΤΕΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ
Είµαστε βαθύτατα ευγνώµονες για την καλοσύνη και γενναιοδωρία όλων 
αυτών των δασκάλων που ευγενικά δέχτηκαν να βρίσκονται ανάµεσα στους 
φιλοξενούµενους δασκάλους για το Ντάρµα Ντρίστι. Εκφράζουµε την 
ειλικρινή µας ευγνωµοσύνη και αφοσίωση στους ακόλουθους:

Αν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά µε το Ντάρµα Ντρίστι παρακαλούµε 
γράψτε µας στο mindrollinginternational@gmail.com 

Στην Αγιότητά του τον Σάκυα Τρίτζιν
Στην Αγιότητά του τον Γκυάλουαν 
Καρµάπα Όργκυεν Τρίνλεϊ Ντόρτζε
Στον Κυάµπτζε Ντίλγκο Κυέντσε Γιάνγκσι 
Ρίνποτσε
Στον Κυάµπτζε Κάµτρουλ Ρίνποτσε Στον 
Σεβαστό Σάµντονγκ Ρίνποτσε, 
Πρωθυπουργό της Εξόριστης Θιβετάνικης 
Κυβέρνησης
Στην Εξοχότητά του τον Γκόσιρ 
Γκυάλτσαπ Ρίνποτσε
Στην Εξοχότητά του τον Τζόγκσαρ Κυέντσε 
Ρίνποτσε
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Στην Εξοχότητά του τον Τσόκνυι Ρίνποτσε
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