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Μάντρα για την Γη 

Καλώσ όλθατε όλοι οι φύλοι ακόλουθοι και θαυμαςτϋσ του ανθρώπου που 

ονομϊςτηκε Βούδασ  και των διδαςκαλιών του, καθώσ επύςησ και όςοι απλϊ τρϋφετε 

κϊποια περιϋργεια ςε ςχϋςη με αυτόν.  

Καλώσ όλθατε ςε αυτό την κυβερνο-ςύναξη η οπούα εύναι αφιερωμϋνη ςτην ενθύμηςη 

του Βούδα και των διδαςκαλιών του.  

Εμεύσ τα ανθρώπινα όντα εύμαςτε ϋνα μεύγμα. Θεωρούμαςτε ϋξυπνοι κι ϋχουμε 

καταφϋρει πολλϊ, υπερβολικϊ πολλϊ κϊποιεσ φορϋσ! Αλλϊ ϋχουμε επύςησ 

καταςτρϋψει το ςπύτι μασ και τη κληρονομιϊ των παιδιών μασ, και ςυνεχύζουμε να το 

κϊνουμε.  

Αυτό το μεύγμα τησ παραδοξότητασ τησ ανθρώπινησ φύςησ μασ εμφανύζεται επειδό 

βριςκόμαςτε ςε ςύγχυςη ςχετικϊ με το τι φαύνεται να μασ κϊνει ευτυχιςμϋνουσ και τι 

εύναι πραγματικϊ ωφϋλιμο. 

Ολοι μασ ϋχουμε καλϋσ, ευγενικϋσ ςκϋψεισ, ακόμη κι αν αυτϋσ εμφανύζονται τόςο 

βραχύβιεσ, όςο η λϊμψη μιασ αςτραπόσ μϋςα ςτο ςκοτϊδι.  Κϊθε φορϊ που 

χαιρετούμε ζεςτϊ κϊποιον, του ςφύγγουμε το χϋρι, του προςφϋρουμε ϋνα πιϊτο φαύ 

και τον καλοςωρύζουμε ςτο τραπϋζι μασ, ό απλϊ κϊθε φορϊ που χαμογελϊμε ςε 

κϊποιον, εκδηλώνουμε την ϋμφυτη αυτό τϊςη μασ για νοιϊξιμο, φροντύδα, 

γενναιοδωρύα και αγϊπη.  

Ναι, κϊποιεσ φορϋσ, αυτϋσ οι απλϋσ πρϊξεισ μπορεύ να εύναι ςτενϋσ, κοντόφθαλμεσ και 

αποκλειςτικϋσ- περιοριςμϋνεσ μόνον ςτην οικογϋνεια, ςτουσ φύλουσ, ςτουσ 

ςυμπατριώτεσ μασ ό ςε όςουσ ϋχουν το ύδιο χρώμα με εμϊσ. Αλλϊ δεν χωρεύ 

αμφιβολύα ότι η καλοςύνη υπϊρχει εκεύ μϋςα μασ. Και διαθϋτουμε όλο το δυναμικό να 

την επεκετεύνουμε παραπϊνω, πολύ παραπϊνω, και να εύμαςτε πιο ανοιχτού, πιο 

οξυδερκεύσ και πιο δεκτικού, αν όχι για το καλό κϊποιου ϊλλου, τουλϊχιςτον για το 

δικό μασ καλό. 

Παρϊ την ιδεοληψύα των μϋςων ενημϋρωςησ με τα κακϊ νϋα, ςτον κόςμο δεν υπϊρχει 

μόνον επιθετικότητα, ιδιοτϋλεια, τυραννύα, βλακεύα και διϊςπαςη. Στη 
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πραγματικότητα, ϋχουμε μεγαλύτερη αφθονύα ευγενικών, καλών, προςεκτικών και 

αφοςιωμϋνων πρϊξεων. 

Αυτόν ακριβώσ τη ςτιγμό, εύμαι ςύγουροσ ότι υπϊρχουν εκατοντϊδεσ χιλιϊδεσ, αν όχι 

εκατομμύρια ϊνθρωποι που κϊνουν το καλό που πηγϊζει από τη καρδιϊ τουσ- 

ςώζουν μια ζωό, ταύζουν ϋναν ξϋνο, παραχωρούν τη θϋςη τουσ ςτο λεωφορεύο ςε 

κϊποιο ϊτομο με αναπηρύα ό ηλικιωμϋνο, αφόνουν τον αγαπημϋνο τουσ καπουτςύνο 

για να ςυνειςφϋρουν ςε μια προςπϊθεια να ςωθεύ ϋνα εύδοσ που κινδυνεύει να 

εξαφανιςτεύ...  

Ακόμη κι ϋνα φευγαλϋο, κοινό αύςθημα ενςυναύςθηςησ για τον πόνο κϊποιου ϊλλου, 

μπορεύ να μην φαύνεται κϊτι ςημαντικό. Αλλϊ δεν ςυνειδητοποιούμε ότι αυτό 

ακριβώσ κυβερνϊ τον κόςμο. Χωρύσ αυτό τη βαςικό καλοςύνη και την ενςυναύςθηςη 

μϋςα ςτον ύδιο τον πυρόνα τησ ύπαρξόσ μασ, δεν θα μπορούςαμε ούτε καν να ζούμε 

μαζύ. 

Ξϋρω ότι υπϊρχουν πολλού ϊνθρωποι, πολιτικών και επιχειρηματιών 

ςυμπεριλαμβανομϋνων, που λειτουργούν ςαν να μην τουσ καύγεται καρφύ για την 

ευημερύα τησ Γησ και των κατούκων τησ. Παρϊλληλα όμωσ, δεν ξϋρουμε για όλουσ 

τουσ γιατρούσ και το νοςηλευτικό προςωπικό που θϋτουν η ζωό τουσ ςε κύνδυνο 

κϊθε μϋρα τουσ τελευταύουσ αυτούσ μόνεσ; 

Η καλοςύνη υπϊρχει. Η ευγϋνεια υπϊρχει. Και δεν εύναι αδυναμύα να εύςαι καλόσ κι 

ευγενικόσ. Οπωσ εύδαμε, ιςχύει ακριβώσ το αντύθετο! 

Ο Βούδασ δύδαξε και απϋδειξε ότι, όπωσ κι αν νοιώθουμε και δρούμε τώρα, η 

καλοςύνη και η ευγϋνεια μπορούν να μαθευτούν και να γύνουν ςυνόθεια. Σε αυτόν 

τον πλανότη Γη ϋχουν υπϊρξει τόςο ςπουδαύα παραδεύγματα καλοςύνησ και 

ευγϋνειασ, τόςο ςτο παρελθόν, όςο και ςτο παρόν και δεν ϋχω καμμιϊ αμφιβολύα ότι 

θα ςυνεχύςουν να υπϊρχουν και ςτο μϋλλον. 

Επειδό εύμαςτε κοινωνικϊ όντα, ϋχουμε επηρεαςτεύ βαθειϊ από αυτϋσ τισ πρϊξεισ του 

παρελθόντοσ και του παρόντοσ και από τουσ ϊλλουσ. Κρατιόμαςτε από αυτϋσ τισ 

επιρροϋσ και αυτϋσ δημιουργούν τισ αξύεσ μασ και τισ πεποιθόςεισ μασ. Αυτϊ εύναι 

καλϊ νϋα, γιατύ ςημαύνει ότι μπορούμε να επηρεϊςουμε το μϋλλον με ο,τι που κϊνουμε 
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τώρα. 

Και αυτό ακριβώσ προςπαθούμε να κϊνουμε εδώ- να υπενθυμύςουμε ςτον εαυτό μασ 

κϊτι, το οπούο μπορεύ πραγματικϊ να αλλϊξει τη πορεύα του κόςμου. 

Ναι, οι επιςτόμονεσ, οι ιατρικού ερευνητϋσ, οι επιχειρηματύεσ, οι πολιτικού και οι 

κοινωνικού ακτιβιςτϋσ θα ςυνεχύςουν να αναζητούν λύςεισ για τα προβλόματϊ μασ. 

Θα πρϋπει να ευχόμαςτε να βρύςκουν καλϋσ λύςεισ, όπωσ για παρϊδειγμα ϋνα καλό 

και αςφαλϋσ εμβόλιο που να προλαμβϊνει τον κορονοιό, και ςυχνϊ το κϊνουν. 

Αλλϊ αυτό δεν ςημαύνει ότο αφόνουμε όλη τη ςημαντικό δουλειϊ και τισ λυςεισ ςτουσ 

επαγγελματύεσ, την ώρα που εμεύσ, οι κοινού θνητού καθόμαςτε με ςταυρωμϋνα χϋρια. 

Στη πραγματικότητα, δεν εύμαςτε τόςο κοινού και ϋχουμε ύςη, αν όχι μεγαλύτερη 

ικανότητα να βοηθόςουμε- απλϊ και μόνον επειδό οι καρδιϋσ μασ εύναι ανοιχτϋσ και 

γεμϊτεσ καλοςύνη και επειδό ϋχουμε τη βαθειϊ επιδύωξη να φϋρουμε καλοςύνη, 

ειρόνη και αρμονύα ςτον κόςμο.  

Ολοι γνωρύζουμε ότι όταν οι επαγγελματύεσ, ηγϋτεσ και επιχειρηματύεσ δεν ϋχουν αυτό 

το βαθύ κύνητρο τησ καλοςύνησ ςτη καρδιϊ τουσ, τότε ςυχνϊ δηιουργούν 

περιςςότερο κακό παρϊ καλό, όςο κι αν εύναι τεχνικϊ ϊρτιοι ό δυνατού. Γι’ αυτό 

εύμαςτε τόςο τυχερού που καθοδηγούμαςτε από τη ςοφύα και τα επιδϋξια μϋςα 

αμϋτρητων μεγϊλων δαςκϊλων του παρελθόντοσ, οι οπούοι ϋδειξαν και απϋδειξαν 

εξαιρετικϋσ λύςεισ που παρϋχουν γνόςιο όφελοσ για τόςα πολλϊ όντα. 

Ναι, οι ϊνθρωποι ανακϊλυψαν τα αντιβιωτικϊ και πϊτηςαν ςτο φεγγϊρι. Αλλϊ 

παρόλα αυτϊ τα θαύματα, ϋχουμε επύςησ μϊθει ότι ςε ώρα ανϊγκησ, όταν οι κύνδυνοι 

μϊσ ϋρχονται από παντού, η βαςικό λύςη εύναι κϊτι τόςο απλό, όςο το να πλϋνουμε τα 

χϋρια μασ.    

Αλλϊ υπϊρχει και μια ακόμη πιο απλό λύςη, πιο βαςικό και πιο αποτελεςματικό- αυτό 

που δύδαξε ο Βούδασ 2600 χρόνια πριν και μασ μεταδύδεται με αδιϊςπαςτη 

γενεαλογύα από τότε.  Και αυτό εύναι απλϊ να ςτρεφόμαςτε μϋςα μασ , να ϋχουμε 

επύγνωςη και να θυμόμαςτε ότι η καλοςύνη, η ςυμπόνια και η νοητικό κατϊςταςη 

τησ πλόρουσ φώτιςησ εύναι η φύςη μασ. 
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Αυτό εύναι το μεγϊλο δώρο και η κληρονομιϊ του Βούδα Σακυαμούνι. Και πρϊγματι, 

ϋχουμε μϋγαλουσ ηγϋτεσ από την εποχό του αυτοκρϊτορα Αςόκα, που πόραν την 

αφύπνιςη, την αγϊπη και τη ςυμπόνια που μϊθανε από τον Βούδα και την βϊλανε ςε 

εφαρμογό- ςε πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό και τεχνολογικό ακόμη επύπεδο. Αυτό 

εύναι κϊτι που ϋχει ςυμβεύ. Μπορούμε να το κϊνουμε. 

Ετςι, για να γιορτϊςουμε, να θρϋψουμε και να γιγαντώςουμε αυτό το δώρο και το 

απϋραντο δυναμικό του για τον κόςμο αυτϋσ τισ κρύςιμεσ εποχϋσ, μια ομϊδα από εμϊσ 

ξεκινϊμε να απαγγϋλουμε το όνομα του Βούδα Σακυαμούνι – αυτού που ενςαρκώνει 

ολοκληρωτικϊ την ςοφύα, την αγϊπη, τη ςυμπόνια και την πλόρη ανοιχτοςύνη. Ο 

κόςμοσ το χρειϊζεται τώρα αυτό. 

Οπότε, ασ απαγγϋλουμε το όνομα του Βούδα. Ασ τραγουδούμε το όνομϊ του. Ασ 

χορεύουμε το όνομϊ του. Και ασ επαινούμε, ασ τιμούμε και ασ δοξϊζουμε το όνομϊ 

του. 

Επειδό εύμαςτε κοινωνικϊ όντα και παραςυρόμαςτε από την επύδραςη των ϊλλων, 

χρειαζόμαςτε μοντϋλα και παραδεύγματα των ποιοτότων τισ οπούεσ επιδιώκουμε και 

οι οπούεσ μπορούν να βοηθόςουν τον κόςμο. Ετςι, η ενθύμηςη και η επύκληςη των 

μεγϊλων Αγύων του παρελθόντοσ, μασ ενθαρρύνει να κλύνουμε προσ το παρϊδειγμϊ 

τουσ και να τουσ μιμούμαςτε.  

Σαν ανθρώπινα όντα εύμαςτε επιρεπεύσ ςτο να ϋχουμε ςτόχουσ. Οπότε, αν και δεν 

υπϊρχει καμμιϊ διαφορϊ ανϊμεςα ςε ϋνα μϊντρα και ςε εκατομμύρια μϊντρα, 

ςκοπεύουμε να ολοκληρώςουμε 100.000.000 μϊντρα του Σακυαμούνι μϋχρι το τϋλοσ 

του ϋτουσ 2020, ξεκινώντασ από τισ 24 Ιουλύου, η οπούα εύναι μια ευούωνη ημϋρα του 

Τροχού του Ντϊρμα. 

Κι εδώ, δεν απορρύπτουμε κανϋναν τρόπο απαγγελύασ του ονόματοσ του Βούδα. 

Πρϊγματι, εκτιμούμε και χαιρόμαςτε το γεγονόσ ότι θυςιϊζετε χρόνο και ενϋργια για 

να το κϊνετε αυτό. Ετςι, θα τιμόςουμε και θα γιορτϊςουμε κϊθε ϋνα μϊντρα που θα 

κϊνετε, εύτε περπατώντασ, εύτε βλϋποντασ τηλεόραςη, εύτε χαζϋυοντασ βιτρύνεσ, εύτε 

καθόμενοι ςτο μαξιλϊρι του διαλογιςμού ςε ϋναν γαλόνιο ναό πϊνω ςτο βουνό. 

Αν το βρύςκετε βοηθητικό, πορεύτε να κϊνετε τισ απαγγελύεσ ςτα πλαύςια του 
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οραματιςμού που δύνεται μϋςα ςτο κεύμενο τησ ϊςκηςησ που ςασ προςφϋρουμε εδώ. 

Αλλϊ εύςτε ευπρόςδεκτοι να χρηςιμοποιόςτε οποιαδόποτε ϊλλη ϊςκηςη από ϊλλη 

παρϊδοςη ό γενεαλογύα. Μπορεύτε επύςησ να απαγγϋλετε χωρύσ κανϋνα κεύμενο ό 

οραματιςμό, μόνο ενθυμούμενοι την καλοςύνη, την αγϊπη και την αφύπνιςη του 

Βούδα. Ο,τι ςασ ταιριϊζει. 

Σασ δύνουμε επύςησ εδώ διϊφορεσ μελωδύεσ που μπορεύτε να χρηςιμοποιόςτε, αν 

θϋλετε πού και πού να ψϊλλετε το μϊντρα και εύςτε ευπρόςδεκτοι να φτιϊξετε τη 

δικό ςασ μελωδύα για το μϊντρα και να μασ την ςτεύλετε. Το μόνο που ςασ 

υποδεικνύουμε εύναι να θυμϊςτε, όποτε μπορεύτε, πωσ αυτό το κϊνουμε για την Γη, 

για την ανθρωπότητα, για τα ζώα και για όλα τα αιςθανόμενα όντα. 

Καθώσ θα ξεπερνϊμε τα τωρινϊ μασ βϊςανα, θα κϊνουμε πρόοδο, θα γινόμαςτε πιο 

ϊνετοι και θα νιώθουμε καλύτερα από ο, τι νιώθουν πολλού τώρα, δεν θα γύνουμε 

αυτϊρεςκοι. Αντύθετα, θα ϋχουμε μια αύςθηςη αληθινόσ ικανοπούηςησ, ςυνεχύζοντασ 

την ύδια ςτιγμό να φϊλλουμε για την αληθινό ειρόνη και αρμονύα πϊνω ςε αυτό τη Γη, 

ώςτε οι κϊτοικοι τησ να μην νιώςουν μόνον παροδικϊ ευτυχιςμϋνοι, αλλϊ να 

αφυπνιςτούν ςε μια κατϊςταςη που θα φϋρει γνόςιο όφελοσ που διαρκεύ.   

 

 

 

 
 


