
Ο Τροχός του Αναλυτικού Διαλογισμού που Εξαγνίζει Πλήρως την Νοητική 
Δραστηριότητα 

από τον Μίπαμ Ρίνποτσε 

Νάμο μαντζούσριε! 

Οποιαδήποτε προβλήματα υπάρχουν στον κόσμο 
Δημιουργούνται από τα βάσανα του ίδιου μας του νου. 
Μια λανθασμένη στάση είναι η αιτία των κλέσα (βασανιστικά συναισθήματα), 
Κι όμως το μοτίβο των σκέψεων μας μπορεί να εξευγενιστεί. 

Τα τρία μέρη του κειμένου είναι: 1) πως να διαλογιστείτε, 2) το μέτρο της προόδου, και 3) η 
σημασία της άσκησης. 

1. Πως να διαλογιστείτε 
Πολλαπλότητα 

Φανταστείτε κάποιον που σας κοιτάει με επίμονη προσκόλληση, 
Και θεωρήστε ότι βρίσκονται τώρα μπροστά σας.Διαχωρίστε αυτό το άτομο σε πέντε στοιχεία των 
σωρευμάτων (σκάντα), 
Και ξεκινήστε εξετάζοντας το σώμα. 

Παρατηρήστε όλες τις ακάθαρτες ουσίες 
Της σάρκας και του αίματος, των οστών, τού μυελού, τού λίπους 
Των εσωτερικών οργάνων, των άκρων και των οργάνων των αισθήσεων, 
Τα κόπρανα, τα ούρα, τα βακτήρια, τα μαλλιά, τα νύχια, και ούτω καθεξής. 

Σκεφτείτε όλες αυτές τις όψεις η κάθε μια από τις οποίες 
Μπορεί να διαιρεθεί περαιτέρω, μέχρι και 
Το μικρότερο σωματίδιο, 
Αναλύστε τα όλα με τον νου σας σταδιακά, 
Εξετάζοντας το καθένα με την σειρά του, κι αν αισθάνεστε κάποιο πόθο γι’αυτά. 

Εφόσον δεν υπάρχει κάτι άλλο να ονομάσουμε «σώμα» 
Εκτός από τις διάφορες και ακάθαρτες αυτές ουσίες, 
Το σώμα είναι σαν μια ακάθαρτη συσκευή, 
Με πεδιάδα από χορτάρι, ένας πέτρινος τοίχος, μια σωρός από απόβλητα, 
Ή μια μάζα σαν αφρός. 

Βλέποντας πως έτσι είναι, καθίστε και εξετάστε το ενσυνείδητα. 
Μόλις υποχωρήσει αυτή η ορμή της ενόρασης, 
Στρέψτε τον νου σας προς τα αισθήματα, τις αντιλήψεις, τους σχηματισμούς και την συνείδηση, 



Και διερευνήστε την φύση τους, 
Διαιρώντας στα διάφορα μέρη τους. 

Όταν τα δείτε ως ανούσια όπως είναι οι φυσαλλίδες 
Μια οφθαλμαπάτη, ένα μπανανό-δεντρο ή μαγική αυταπάτη, 
Θα καταλάβετε πως και σ’αυτά δεν υπάρχει κάτι 
Στο οποίο μπορείτε πραγματικά να προσκολληθείτε. 
Συνεχίστε μ’αυτήν την σκέψη μέχρι να εξαφανιστεί. 
Όταν εξαφανιστεί, μην την παρατείνετε, 
Αλλά στρέψτε τον νου σε άλλη εξέταση. 

Παροδικότητα 

Στοχαστείτε βαθιά στο πως αυτές οι σωρεύσεις, 
Οι οποίες είναι ακάθαρτες και στερούνται πραγματικής ουσίας, 
Όταν αναδύονται δεν παραμένουν, 
Αλλά χάνονται από την μια στιγμή στην άλλη. 

Όλοι οι πολιτισμοί και οι κοινωνίες του παρελθόντος, 
Συνάντησαν μόνο την καταστροφή, 
Και το ίδιο θα συμβεί και σ’αυτές του σήμερα και του μέλλοντος. 
Η φύση των εξαρτημένων φαινομένων μας φέρνει την απογοήτευση. 

Ο θάνατος είναι βέβαιος για όλα τα ζωντανά όντα, 
Έρχεται ξαφνικά και χωρίς προειδοποίηση. 
Συλλογιστείτε πως το κάθε τι που βιώνουμε στην ζωή 
Αλλάζει από την μια στιγμή στην άλλη. 

Εν συντομία, όσο καλύτερα μπορείτε, 
Σκεφτείτε όλες τις όψεις της παροδικότητας 
Που χαρακτηρίζει τα εξαρτημένα φαινόμενα. 
Στοχαστείτε στο καθένα από αυτά με την σειρά τους με διαύγεια σκέψης. 

Αναγνωρίστε πως όλες οι συσσωρεύσεις όλων όσων ποθούμε, 
Είναι προσωρινά σαν την αστραπή, εφήμερα σαν τις φυσαλίδες, 
Και φευγαλέα σαν τα σύννεφα στον ουρανό. 
Μέχρι να υποχωρήσει η ορμή αυτής της ιδέας, 
Μην εστιάσετε την προσοχή σας πουθενά αλλού. 

Οδύνη 

Μετά σκεφτείτε πως μέσα σε κάθε μια από αυτές τις σωρεύσεις, 
Οι οποίες είναι στιγμιαίες και απαρτίζονται από πολλά μέρη, 
Υπάρχουν εμπειρίες που μπορούμε να τις χαρακτηρίσουμε ως πόνος, αυτές καθεαυτές 



Κι εκείνες που μας φαίνονται ευχάριστες μέχρι να αλλάξουν. 
 
Και όμως όλα αυτά μας δίνουν αιτίες για μελλοντικές θλίψεις 
Κι έτσι οι σωρεύσεις σχηματίζουν την βάση όλης της οδύνης. 
Στοχαστείτε επίσης, όσο μπορείτε, 
Σε όλες τις δυστυχίες που υπάρχουν στον κόσμο. 

Όλες οφείλονται στις ατέλειες των σκάντα. 
Δεν υπάρχει το παραμικρό στοιχείο 
Αυτών σε αυτές τις μολυσμένες σωρεύσεις 
Που να είναι απαλλαγμένο από το ελάττωμα της οδύνης. 
 
Εφόσον είναι η πηγή όλης της οδύνης, 
Τα σκάντα παρομοιάζονται με βρωμερό βάλτο, 
Με λάκκο γεμάτο από φλεγόμενα κάρβουνα, ή με νησί δαιμόνων. 
Παραμείνετε με αυτήν την ενόραση όσο μπορείτε. 

Έλλειψη του «εγώ» 

Τέλος, εξετάστε αυτές τις σωρεύσεις, 
Οι οποίες έχουν πολλές πτυχές και είναι παροδικές, 
Και που η οδυνηρή τους φύση έχει πλέον φανερωθεί, 
Και ψάξτε να βρείτε αυτό που ονομάζουμε «εγώ» 

Όταν τα αντιλαμβάνεστε έτσι, σαν έναν καταρράκτη 
Μια βροχή ή ένα άδειο σπίτι, 
Στερούνται έμφυτης ταυτότητας, 
Παραμείνετε στην κατάσταση, μέχρι να φύγει αυτή η βεβαιότητα. 
 
Όταν εξαφανιστεί, τότε για άλλη μια φορά 
Εξετάστε τα στάδια όπως έχουν παρουσιαστεί. 
Κάποιες φορές στοχαστείτε χωρίς κάποια συγκεκριμένη σειρά, 
Ή εξετάστε μια ποικιλία από πράγματα. 

Εξασκηθείτε ερευνώντας αυτά τα σημεία ξανά και ξανά, 
Κάποιες φορές σκεπτόμενοι τις σωρεύσεις των άλλων, 
Κάποιες φορές ερευνώντας τις δικές σας, 
Και μερικές φορές, αναλύοντας ό,τι είναι εξαρτημένο. 
Αφήστε την προσκόλληση σας προς κάθε τί να ξεθωριάσει. 

Εν συντομία, μπορείτε να απορρίψετε οποιαδήποτε σκέψη που δεν 
Εμπεριέχει την έρευνα αυτών των τεσσάρων σημείων,[1] 



Και γυρίστε τον τροχό της ανάλυσης ξανά και ξανά. 
Όσο περισσότερο αναλύετε, τόσο δυναμώνει η βεβαιότητα σας. 

Μπορείτε λοιπόν να χρησιμοποιείτε την διαύγεια και την ευφυΐα του νου 
Σε κάθε λογής παρατηρήσεις, σαν κι αυτές, 
Και, όπως η πυρκαγιά εξαπλώνεται σε μια πεδιάδα, 
Εξασκηθείτε συνεχώς χωρίς διακοπή. 

Πείτε στον εαυτό σας: «Στο παρελθόν, πάντα 
Παγιδευόμουν στις τις λανθασμένες μου ιδέες και στάσεις, 
Που με οδηγούσαν σε έναν σωρό άχρηστες εικασίες, 
Αλλά τώρα θα θεωρώ μόνο αυτό.» 

Αν δείτε ότι κουράζεστε, 
Και ταυτόχρονα παρατηρείτε ότι τα βάσανα δεν αναδύονται, 
Ακόμη και χωρίς να εφαρμόσετε το αντίδοτο, 
Μπορείτε να παραμείνετε σε ισοψυχία για να ξεκουραστεί ο νους σας. 

Μετά από λίγο, όταν έχει φύγει πια η κούραση σας, 
Επαναλάβετε την εξέταση όπως πριν, 
Πάντα έχοντας επίγνωση και συνείδηση 
Της ενόρασης που φέρνει αυτή η εξέταση. 

Αν κατά διαστήματα ξεχνιέστε, 
Και τα βάσανα έχουν λόγο να κάνουν την εμφάνισή τους, 
Τότε επαναλάβετε αυτήν την έρευνα, 
Σαν να πιάνετε ένα όπλο όταν εμφανίζονται οι εχθροί. 

Όπως το φως θα διώξει το σκότος, 
Πόσο μάλλον 
Μια ακριβής εξέταση όπως αυτή, 
Ακόμα κι αν την εξασκήσουμε λίγο, 
Θα βλάψει πολύ τα κλέσα. 

Όσο κατανοεί κανείς τα ελαττώματα 
Αυτού του εξαρτημένου σαμσαρικού κόσμου, 
Τόσο θα κατανοεί επίσης την άνευ όρων 
Υπέρτατη και αναζωογονητική γαλήνη της μη-εξαρτημένης Νιρβάνα. 

2. Μετρώντας την Πρόοδο 
Εντέλει, μέσω της εξοικείωσης με την άσκηση αυτή 
Θα εκτιμήστε με φυσικό τρόπο πως όλα 



Συμπεριλαμβανομένων και των πέντε σκάντα αλλά και των εξαρτώμενων φαινομένων 
Είναι πολλαπλά, παροδικά, οδυνηρά και στερούνται ταυτότητας 

Ακόμα και με λίγη προσπάθεια, 
Όλη σας η εμπειρία 
Θα φανεί μαγική και ανούσια, 
Και θα ξεπεράσετε τα κλεσα. 

Όταν είναι απαλλαγμένος από τα κύματα των βασανιστικών συναισθημάτων, 
Ο ωκεανός του νου σας θα γίνει γαλήνιος και ήρεμος. 
Μέσω αυτού κερδίζεται ο νοητικός αυτοέλεγχος) 
Μέσα από τον οποίο μπορεί κανείς και κατακτάται το σαμάντι της γαλήνιας παραμονής. 

Αν τότε, ερευνήσετε την ταυτότητα 
του νου με μονο-εστιακή συγκέντρωση, 
Θα κατορθώσετε την εκπληκτική ενόραση του βιπάσανα. 

Εδώ είναι που βρίσκει κανείς την αρχική είσοδο 
Που είναι κοινή και στα τρία οχήματα. 

3. Η Σηµασία της Άσκησης 
Όλα τα απατηλά φαινόμενα που αναδύονται αλληλεξαρτώμενα, 
Δεν έχουν ποτέ αναδυθεί από την αυγή του χρόνου, 
Κι έτσι στην κενότητα—την έλλειψη της φαινομενικής ταυτότητας— 
Είναι όλα πέρα από τα άκρα του ίδιου ή του διαφορετικού. 

Αυτός ο απόλυτος χώρος του μεγάλου αδιαίρετου της ισότητας, 
Είναι γνωστό και ως η ουσία των Σουγκάτα. 
Όταν πραγματοποιηθεί, βρίσκει κανείς την μεγάλη νιρβάνα 
Που δεν διαμένει ούτε στην ύπαρξη ούτε στην αδράνεια. 

Είναι υπέρτατα αγνή και ευδαιμονική, 
Η μεγάλη μη-εξαρτώμενη, εντελώς μόνιμη, 
Η μεγάλη αυτό-ταυτότητα—αυτές είναι οι 
Υπερβατικές και ανυπέρβλητες ποιότητες της. 

Αυτό είναι το θέμα των ύψιστων μυστικών ουσιών των τάντρα, 
Ο τα πάντα περικλείων χώρος της ύστατης συν αναδυόμενης ευδαιμονίας, 
Που αναφέρεται και ως «φυσικά αναδυόμενη σοφία», 
Είναι μια κατάσταση όπου όλα τα φαινόμενα έχουν ολοκληρωτική τελειότητα. 
Η εισαγωγή απευθείας σ’αυτό μέσω των οδηγιών ουσίας 
Του δασκάλου είναι η προσέγγιση της Μεγάλης Τελειότητας. 



Σαν προκαταρκτική λοιπόν εκπαίδευση 
Για την ατραπό της μαχαγιάνα των σούτρα και μάντρα, 
Βγαίνοντας από το κέλυφος της σύγχυσης που περιβάλλει τα εξαρτημένα φαινόμενα, 
Αυτή η ατραπός της ακριβούς έρευνας είναι όντως εξαίσια. 

Πρώτον, μέσω της δύναμης της εκλεπτυσμένης ανάλυσης, 
Καταστρέφει κανείς τα σημάδια των αναδυόμενων βασάνων. 
Έπειτα μέσω της πεποίθησης στην κενότητα των σωρεύσεων, 
Εγκαταλείπει κανείς τις επιθυμίες και τις ελπίδες των τριών βασιλείων, 
Και τέλος, προοδεύοντας  στα στάδια, όλοι τα νοητικά κατασκευάσματα 
Γαληνεύουν πλήρως μέσα στην κατάσταση της κενότητας. 

Μην έχοντας επιθυμία για αντίδοτα ή περαιτέρω παραιτήσεις, 
Απελευθερώνεται κανείς εντελώς από την προσκόλληση και την εμμονή προς τα άκρα. 
Με την πιο αγνή ευσπλαχνία που είναι πέρα από την προσκόλληση, 
Διανύει κανείς την ύπαρξη χωρίς τον παραμικρό φόβο, 
Σαν το πουλί που διέρχεται στον απόλυτο χώρο, 
Και πετυχαίνει το επίπεδο του υπέρτατου Μποντισάτβα. 

Βασιζόμενος στα κείμενα των ευγενών δασκάλων, έχω εξηγήσει εδώ 
Τα σημαντικά σημεία των ατραπών των τριών οχημάτων, 
Που παρέχουν μια ολοκληρωτική εξάγνιση της νοητικής δραστηριότητας, 
Ως μια προκαταρκτική άσκηση των ατραπών των σάματα (γαλήνια παραμονή) και βιπάσανα 
(ενόραση). 

Όσο περισσότερο εξοικειώνεστε με την άσκηση 
Της εξονυχιστικής εκπαίδευσης στον διερευνητικό διαλογισμό, 
Τόσο μειώνονται τα βάσανα, 
Και τόσο τα κλέσα θα γίνονται πιο δυσδιάκριτα. 

Αυτό θα καθιστά την άσκηση της σάματα πιο εύκολη, 
Και όπως τον χρυσό τον επεξεργαζόμαστε στην φωτιά 
Και γίνεται εύκαμπτος και εύπλαστος, 
Έτσι και ο νους θα εξευγενίζεται όταν θα απαλλάσσεται από τις προσκολλήσεις. 
 
Φανταστείτε κάποιον να προσφέρει άφθονα δώρα 
Στα Τρία Πετράδια για χιλιάδες χρόνια των θεών. 
Λέγεται στις σούτρα ότι την αρετή αυτής της γενναιοδωρίας 
Την υπερβαίνει η αρετή που γεννάται από μια στιγμή στοχασμού 
Πάνω στην παροδικότητα, την κενότητα και την απουσία του εγώ. 

Οι Διδασκαλίες λένε ότι αυτό συμβαίνει επειδή 
Όταν απαγγέλει κανείς τις Τέσσερεις Σφραγίδες του Ντάρμα της Μαχαγιάνα 



Ισοδυναμεί με την κατανόηση των διδασκαλιών 
Των ογδοντα-τεσσάρων χιλιάδων τόμων του Ντάρμα. 

Αν διαλογιστείτε καλά στα σημεία που εξηγήθηκαν εδώ, 
Εφόσον συγκεντρώνουν τα κύρια σημεία πολλών χιλιάδων σούτρα, 
Εύκολα θα αποκτήσετε τον θησαυρό τής τέλειας γνώσης του βαθυστόχαστου και του απέραντου, 
Και η απελευθέρωση θα ακολουθήσει γοργά. 

Μέσω της αρετής αυτής της εξήγησης, είθε όλα τα όντα 
Που βασανίζονται από τα δεινά αυτής της εκφυλισμένης εποχής, 
Να συναντήσουν το ελιξήριο της διδασκαλίας πάνω στην μη-προσκόλληση, 
Και μέσω της δύναμής της, να φτάσουν σε κατάστασης τέλειας γαλήνης. 

Αυτό γράφτηκε από τον Μίπαμ Νάμπαρ Γκυάλουα την χρονιά του Σιδερένιου Λαγού [1891] την 
18η μέρα του δέκατου μήνα. 

Μάνγκαλαμ! 
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1. Δέηση προς τον Μαντζούσρι!  ↩ 

2. Πολλαπλότητα, παροδικότητα, οδύνη και έλλειψη του «εγώ». Δείτε επίσης: Η Βαθυστόχαστη Οδηγία για τον 
Μέσο Τρόπο. 

 
 


