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Να µπορούσα να ήµουν προστάτης γι’ αυτούς που είναι χωρίς προστασία, να 
ήµουν οδηγός για τους ταξιδιώτες- µια βάρκα, µια γέφυρα και µια σχεδία γι’ 
αυτούς που θέλουν να πάνε στην άλλη όχθη! 
Να µπορούσα να ήµουν  µια λάµπα γι’ αυτούς που αναζητούν το φως, ένα 
κρεβάτι γι’ αυτούς που αναζητούν την ανάπαυση – ένας υπηρέτης για όλα τα 
ευαίσθητα όντα που έχουν ανάγκη υπηρεσίας.. 
 
Για όλα τα αισθανόµενα όντα να µπορούσα να ήµουν µια πολύτιµη πέτρα για 
ευχή, ένα βάζο για καλή τύχη, ένα µάντρα αποτελεσµατικό, ένα καλό φάρµακο, 
ένα δέντρο για ευχές και να πραγµατοποιήσω τις ευχές.    
 
          - Shantideva – Bodhicaryavatara σούτρα 

 
Τι σηµαίνει να είσαι  πνευµατικός οδηγός? Ένα Roshi του Ζεν ή ένα Σιφού? 
Σηµαίνει ότι παλεύουµε για να βάλουµε σε ισορροπία τη καρδιά και το πνεύµα, για να 
µπορέσουµε να ζήσουµε µε το Πνεύµα µας. 
Σηµαίνει ότι ζήσαµε, µάθαµε και ζούµε ακόµα και µαθαίνουµε ακόµα. 
Ότι είµαστε ένα µέσα σε µια αρχαία διαδοχή δασκάλων, προσφέροντας και βοηθώντας 
τους άλλους για την προσωπική τους ανακάλυψη. 
Σηµαίνει ότι είµαστε όλοι στο ίδιο καράβι όπως όλος ο κόσµος  όµως σε υπηρεσία, 
µοιράζοντας αυτά που µάθαµε σαν υπηρέτες σ’ αυτούς που θέλουν να ακούσουν. 
Σηµαίνει ότι ξεπεράσαµε τις αντιξοότητες και τις δυσκολίες και ότι προσκαλούµε τους 
άλλους για να ξεπεράσουν τις δικές τους, γνωρίζοντας ότι οι δυσκολία από µόνη της 
αποτελεί οδηγό µας. 
Σηµαίνει ότι δηµιουργήσαµε ένα σχέδιο από τα διάφορα εδάφια της πνευµατικής µας 
έρευνας 
και όταν συναντάµε ένα σύννεφο, ξέρουµε αν θα µας φέρει βροχή ή αν απλά είναι 
περαστικό. 
Σηµαίνει ότι πραγµατοποιούµε τις Τέσσερις Ευγενείς Αλήθειες µέσα στη καρδιά µας, 
το µυαλό µας και το πνεύµα µας.  
Ότι πραγµατοποιούµε την Αλήθεια Της Οκταπλής Ατραπούς και επιλέγουµε την 
∆ιδαχή σαν βάση στην οποία δηµιουργούµε τις πράξεις µας.  
 
 
Σηµαίνει ότι αφοµοιώσαµε τα µαθήµατα των παλαιών διδασκαλιών και πετύχαµε στην 
εφαρµογή τους σε οποιαδήποτε περίπτωση. 
Προσφέρουµε το όραµα, διότι είµαστε ικανοί, σ’ αυτούς που αναζητούν βοήθεια στη 
κατανόηση αυτών των παλαιών ∆ιδασκαλιών. 
Σηµαίνει ότι ξέρουµε πώς να κάτσουµε, πώς να είµαστε σιωπηλοί και ήρεµοι. 
Γνωρίζουµε πώς να ξεχωρίσουµε τα διαµάντια από τα κόπρανα του µυαλού µας.  
Όµως επίσης ξέρουµε ότι τα διαµάντια και τα κόπρανα είναι το ίδιο – και τα δυο 
δείχνουν την Πραγµατική µας Φύση. 
Σηµαίνει ότι παλεύουµε για να πράττουµε αυτά που κάνουµε, κηρύσσουµε και 
κηρύσσουµε αυτά που πράττουµε. 
Βλέπουµε ότι τα λόγια χωρίς πράξεις είναι κούφια, κενά. 
Σαν την βραδινή αύρα ή τη καλοκαιρινή καταιγίδα. 



Σηµαίνει ότι είµαστε οδηγοί που ξέρουν να οδηγήσουν και που συνάµα ζουν και 
δουλεύουν. 
Αλλά ότι επίσης είµαστε οι ακόλουθοι αυτών που υπήρξαν πριν από µας. 
Σηµαίνει ότι δεν πρέπει να εξαπτόµεθα. 
Ότι  το να ζήσουµε στο ύψος του τίτλου µας,  
σηµαίνει να ζήσουµε σαν άνθρωποι και όχι σαν τιτλούχοι. 
Σηµαίνει ότι βαδίζουµε µπροστά διαπερνόντας τα σκότη 
κρατώντας τη λάµπα να φέγγει στην ατραπό για να φωτίζει τους άλλους. 
 
Σηµαίνει ότι δεν έχουµε όλες τις απαντήσεις  
αλλά γνωρίζουµε ένα σωρό ερωτήσεις. 
Μπορεί να έχουµε βρει απάντηση σ ένα δεδοµένο πάζλ αλλά 
αναγνωρίζουµε ότι αυτό το ίδιο πάζλ µπορεί να έχει άλλη ερµηνεία κάθε φορά που 
παρουσιάζεται. 
Σηµαίνει ότι δεν είµαστε εκτός του σαµσάρα, 
αλλά ότι έχουµε µάθει πώς να βγούµε έξω από αυτό. 
 Ότι είµαστε, τόσο οικείοι µε τους βάλτους και µε το πώς να ξεφεύγουµε από αυτούς. 
Σηµαίνει ότι δεν είµαστε τέλειοι, 
αλλά ότι έχουµε αντέξει και ξεφορτωθεί τα  φορτία µας και  
είµαστε πρόθυµοι να βοηθήσουµε τους άλλους και να τους µάθουµε πώς να 
εγκαταλείψουν τα δικά τους. 
Σηµαίνει ότι η εργασία µας δεν είναι πιο βαριά ή πιο ελαφριά από µια άλλη. 
Ότι , όταν µπορούµε να δούµε τις επιτυχίες µας και τις αδυναµίες µας στη ζωή χωρίς 
το εγώ, υπερβαίνουµε το πόνο. 
Σηµαίνει ότι η καρδιά µας µπορεί να πληγωθεί 
η σάρκα µας µπορεί να είναι αδύναµη- 
Όµως, µπορούµε να υπερβαίνουµε αυτές τις ανθρώπινες ευαισθησίες αγαλλιάζοντας 
την ίδια τους τη φύση. 
Σηµαίνει ότι καταλαβαίνουµε το πόνο σαν πόνο και τη χαρά σαν χαρά – και ότι και τα 
δύο περνάνε 
και τα δύο φέρνουν µαθήµατα που πρέπει να µαθαίνονται. 
 
 
Τι σηµαίνει να είναι κανείς ένας πνευµατικός οδηγός? 
Σηµαίνει ότι ξέρουµε ότι δεν υπάρχει τίποτα να διδαχθεί. 
Αλλά να µαθευτεί.   
Σηµαίνει ότι αγωνιζόµαστε µοιράζοντας καρδιά και νου. 
Ότι ανήκουµε στους άλλους όπως και στον εαυτό µας. 
Ότι η ύστατη χαρά είναι να µοιραστείς αυτή τη καταπληκτική εµπειρία 
που είναι η ζωή. 
Σηµαίνει ότι η υπερηφάνεια µέσα στην ταπεινότητα µας είναι υπερηφάνεια, όχι 
ταπεινότητα – 
 Ότι «είµαστε» «αυτοί»  και ότι µε το να υποστηριχθεί ο ένας παρασέρνει την 
υποστήριξη και του «άλλου» 
Σηµαίνει πολλά και σηµαίνει λίγα – 
Ότι προσφέρουµε ότι έχουµε σ’ αυτούς που θα ήθελαν να τα επωφεληθούν από τη 
µοιρασιά µας αυτή. 
Και δίνοντας, συνεχίζουµε τη πορεία µας ειρηνικά χωρίς να περιµένουµε καµιά 
ανταπόδοση.   
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