
 

 

Γκούρου Γιόγκα και Στάδιο Παραγωγής 
 

 
 

 

Αγαπητοί φίλοι κοντά και μακριά, 

 

Όπως πάντα, ελπίζω ότι αυτό το μήνυμα σας βρίσκει καλά, υγιείς και ευτυχισμένους. 

Στη σημερινή μέρα του Γκούρου Ρίνποτσε, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί με όλους σας 

μερικές πολύτιμες ουσιώδεις οδηγίες του Γκουρού Ρίνποτσε, από το τέταρτο 

κεφάλαιο του Διασκορπιστή Όλων των Εμποδίων (Τούκντρουπ Μπάρσε Κύνσελ), 

“Ουσιωδέστατη Σοφία που τα Αγκαλιάζει Όλα” (Γιάνγκτιγκ Γιέσε Ζάνγκταλ). Αυτές 

είναι οδηγίες κυρίως πάνω στην Γκούρου Γιόγκα, μεταξύ των τεσσάρων θεμελιακών 

ασκήσεων, καθώς επίσης και μια εισαγωγή πάνω στα στάδια της παραγωγής, της 

ολοκλήρωσης με χαρακτηριστικά, της ολοκλήρωσης χωρίς χαρακτηριστικά και του 

ύψιστου σταδίου ολοκλήρωσης της Μεγάλης Τελειότητας (Τζόγκσεν): 

 



Ασκήσου εξωτερικά με τον τρόπο της ικεσίας, 

Ασκήσου εσωτερικά με τον τρόπο της απαγγελίας, 

Και στο τέλος λάβε τις τέσσερις μυήσεις 

Και διέλυσε τον Γκουρού μέσα σου. 

Μέσα στη φωτοβόλα κατάσταση της αδιαχωριστικότητας 

Του Γκουρού και του νου σου, 

Διαλογίσου με μοναδική συγκέντρωση πάνω στον απόλυτο, μυστικό Γκουρού. 

  

Όλα τα φαινόμενα της σχετικής και απόλυτης πραγματικότητας 

Είναι το μεγάλο νταρμακάγια της ύψιστης αδιαχωριστικότητας των δύο 

αληθειών. 

Μέσω αυτής της γιόγκα του βασικού διαστήματος του ούτως έχειν, της 

μεγάλης κενότητας, 

Η αληθινή κατάσταση της φωτεινότητας θα εκδηλωθεί κατά το θάνατο. 

  

Τα όντα όλου του διαστήματος δεν το έχουν συνειδητοποιήσει αυτό— 

Μέσα από το απατηλό, μη διανοητικό έλεος γι’ αυτά, 

Καλλιέργησε το σαμάντι που λαμπρύνει τα πάντα. 

Μέσω αυτού, θα εκδηλωθεί το μπάρντο 

Στη μορφή των θεοτήτων του δικτύου της αυταπάτης. 

  

Ειδικότερα, για να εξαγνιστούν τα στάδια της γέννησης, 

Ασκήσου στο στάδιο της παραγωγής, 

Που σταματά την προσκόλληση στις κοινές εμφανίσεις. 

 

Πρώτα, πρέπει να σας πω ότι αυτές τις μέρες στον κόσμο, πολλοί άνθρωποι 

γνωρίζουν λίγο Ντάρμα ή επιθυμούν να ασκηθούν. Όμως, λόγω του παρελθόντος 

μας, των εμπειριών της ζωής μας, των συνηθειών μας και του χαρακτήρα μας, πολύ 

συχνά δεν κατανοούμε τα σημεία κλειδιά του Ντάρμα. Επιλέγουμε τις διδασκαλίες 

στην άσκησή μας και γι’ αυτό δεν φτάνουμε στα αυθεντικά αποτελέσματα. Το έχω δει 

αυτό πολλές φορές , έτσι θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μερικές οδηγίες κλειδιά με 

βάση την δική μου εμπειρία. 

 

Μεταξύ των τεσσάρων θεμελιακών ασκήσεων η Γκούρου Γιόγκα είναι η πιο 

σημαντική. Η Γκούρου Γιόγκα αποτελείται από το να δει κανείς τον Γκουρού ως ένα 

βούδα, από το να αντιλαμβάνεται όλες τις δραστηριότητες του Γκουρού ως την 

αφυπνισμένη δραστηριότητα. Από το να γνωρίζει ότι ο Γκουρού είναι η ενσάρκωση 

όλων των Βούδα, ύψιστος σε καλοσύνη ακόμα και σε σύγκριση με το Βούδα. Από το 



να ξέρει ότι η φύση του είναι τα τρία κάγια, αδιαχώριστος από τη φύση του νου μας. 

Και βλέποντας όλα αυτά προβάλλει εσωτερικά η εμφάνιση και η ύπαρξη ως ο 

Γκουρού. Το να έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη και πίστη σε όλα αυτά είναι τρομερά 

δύσκολο. Όμως, αν είστε ικανοί να ασκηθείτε ορθά στη Γκούρου Γιόγκα, αυτό είναι 

αρκετό για να επιτύχετε τα ύψιστα σίντι και να πραγματώσετε τη φύση του νου. Αυτό 

έχει διδαχθεί  σε όλες τις γενεαλογίες της Μαχαμούντρα και της Μεγάλης Τελειότητας, 

τις γενεαλογίες των βιντιαντάρα και των σίντα και τη γενεαλογία των ευλογιών.  

Έτσι πως ασκούμαστε στη Γκούρου Γιόγκα; Πρώτα, εξωτερικά ικετεύουμε τον 

Γκούρου Ρίνποτσε, μετά εσωτερικά, κάνουμε την απαγγελία και λαμβάνουμε τις 

τέσσερις μυήσεις. Τελικά μυστικά, αναμιγνύουμε το νου μας αδιαχώριστα με το 

Γκουρού. 

 

Μερικοί δεν κατανοούν το σκοπό της Γκούρου Γιόγκα και νομίζουν ότι είναι μια πλύση 

εγκεφάλου ώστε να μπορέσει ο γκουρού να τους ελέγξει. Αυτό είναι μια πιθανότητα, 

αλλά αυτός είναι και ο λόγος που είναι τόσο σημαντικό να είναι κανείς ένας 

αυθεντικός μαθητής που ακολουθεί έναν αυθεντικό γκουρού, μιας αυθεντικής 

γενεαλογίας, με αυθεντικές οδηγίες. Δεν θα πρέπει να ασκείται κανείς στη Γκούρου 

Γιόγκα με οποιονδήποτε Γκουρού, με οποιονδήποτε μαθητή, με οποιεσδήποτε 

διδασκαλίες, ή με οποιαδήποτε γενεαλογία.. Όλα αυτά πρέπει να είναι αυθεντικά. 

Τότε τι είναι ένας αυθεντικός γκουρού; Είναι κάποιος που έχει αυθεντική εμπειρία και 

πραγμάτωση των ουσιωδών σημείων του Ντάρμα, έτσι ώστε η εμπειρία και η 

πραγμάτωση να προβάλλουν αδιάκοπα στο νου του. Ένας αυθεντικός γκουρού 

αναγνωρίζει τη θεώρηση, παραμένει σε διαλογισμό και δρα σύμφωνα με αυτό που 

πρέπει να υιοθετηθεί και αυτό που πρέπει να εγκαταλειφθεί. Με αυτό τον τρόπο, 

είναι αυθεντικός στο Σώμα, το Λόγο και το Νου. 

 

Όμως μπορεί να είναι δύσκολο για τους μαθητές να καθορίσουν αν ο δάσκαλος είναι 

αυθεντικός ή όχι. Αυτός είναι ο λόγος που χρειάζεται πρώτα να μελετήσουμε το 

Ντάρμα, να λάβουμε διδασκαλίες και να κατανοήσουμε τα σημεία κλειδιά. Μετά 

χρειάζεται να κάνουμε προσευχές φιλοδοξίας για να συγκεντρώσουμε τις 

συσσωρεύσεις και να εξαγνίσουμε τις συσκοτίσεις. Τελικά, χρειάζεται να ικετεύσουμε 

το Γκούρου Ρίνποτσε, τους δασκάλους της γενεαλογίας, τους Βούδες και τους 

Μποντισάττβα και τα Τρία Πολύτιμα Πετράδια. 

 

Στη συνέχεια είναι το στάδιο της παραγωγής, το οποίο παραβλέπουν πολλοί μαθητές, 

σκεπτόμενοι ότι είναι απλώς τελετή και οραματισμός, ένα παιγνίδι φαντασίας. Αυτό 

είναι τελείως λάθος. Οι μαθητές που επιθυμούν να ασκηθούν στις διδασκαλίες του 

μπάρντο ενώ υποτιμούν το στάδιο της παραγωγής, δεν κατανοούν ότι το στάδιο της 



παραγωγής μας προετοιμάζει για το μπάρντο. Οι μαθητές όμως δεν κάνουν λάθος 

όταν επιθυμούν να λάβουν διδασκαλίες πάνω στο μπάρντο: ο καλοσυνάτος 

δάσκαλός μου, ο Κιάμπτζε Τούλκου Ούργκιεν Ρίνποτσε, είπε επίσης ότι οι  μαθητές 

του Ντάρμα πρέπει να εξασκηθούν για το μπάρντο, αλλιώς θα χάσουν την ευκαιρία 

για την απελευθέρωση. 

 

Αναφορικά με το μπάρντο, ο Γκούρου Ρίνποτσε είπε ότι το σχετικό και το απόλυτο 

είναι η ύψιστη αδιαχωριστικότητα των δύο αληθειών, το μεγάλο νταρμακάγια. 

Χρησιμοποιούμε τον όρο  “ύψιστη” επειδή αυτό αναφέρεται στην αναγνώριση ότι  

όλες οι εμφανίσεις στο σχετικό επίπεδο είναι η καθαρή φύση της θεότητας, όχι 

ακάθαρτη αυταπάτη, αλλά η αδιαχωριστικότητα των πέντε κάγια και των πέντε 

σοφιών. Η ουσία τους είναι το νταρμακάγια, η κενότητα ή το βασικό διάστημα των 

φαινομένων. Αυτή είναι η απόλυτη θεώρηση της Μαχαγιόγκα, το να βλέπουμε όλες 

τις σχετικές εμφανίσεις ως τις μορφές των θεοτήτων, των οποίων η ουσία είναι η 

κενότητα, το νταρμακάγια. Και αυτό είναι αυτό που ονομάζουμε ύψιστη 

αδιαχωριστικότητα των δύο αληθειών.  Είναι ύψιστη επειδή στις διδασκαλίες των 

Σούτρα, η καθαρότητα όλων των σχετικών φαινομένων υπονοείται μόνο, δεν 

εξηγείται ρητά. 

 

Αναφορικά με την άσκηση, χρειάζεται να εγκαθιδρύσουμε τα τρία σαμάντι: το 

σαμάντι του ούτως έχειν, το σαμάντι που τα λαμπρύνει όλα και το αιτιατό σαμάντι. 

Το σαμάντι του ούτως έχειν είναι η φύση του νου, η κενότητα, η αναγνώριση του 

ρίγκπα  και η παραμονή σε αυτό το στάδιο. Μεταξύ των τριών κάγια, αυτό αντιστοιχεί 

στο νταρμακάγια. Με αυτή την άσκηση, στο μπάρντο κατά τη στιγμή του θανάτου, 

μπορούμε να αναγνωρίσουμε το νταρμακάγια και να απελευθερωθούμε μέσα σε 

αυτό.  Έτσι, το σαμάντι του ούτως έχειν είναι η μέθοδος για την απελευθέρωση μέσω 

του νταρμακάγια. 

 

Το σαμάντι που λαμπρύνει τα πάντα είναι το έλεος. Ποιο είναι το όφελος του ελέους; 

Μεταξύ των τριών κάγια, αντιστοιχεί στο σαμπογκακάγια. Μέσα στο μπάρντο του 

νταρματά, είναι η μέθοδος αναγνώρισης της δυναμικής επίδειξης ως τους κύριους των 

πέντε βουδικών οικογενειών και ως εκ τούτου η απελευθέρωση μέσα στο 

σαμπογκακάγια. 

 

Το αιτιατό σαμάντι είναι η αδιαχωριστικότητα του ελέους και της κενότητας που 

προβάλλει  στη μορφή του νιρμανακάγια που διαμορφώνεται ως η ριζική συλλαβή. 

Έτσι, στο στάδιο της παραγωγής, το πρώτο στήριγμα του οραματισμού μας είναι μια 

συλλαβή. Αυτή είναι η πρώτη πόρτα στο στάδιο της παραγωγής, επειδή ο στόχος της 



είναι να εξαγνίσει  την προσκόλλησή μας στις κοινές, ακάθαρτες εμφανίσεις, την 

αυταπάτη μας του εαυτού μας και των άλλων. Μεταξύ των τριών κάγια, αυτό 

αντιστοιχεί στο νιρμανακάγια. Αναφορικά με το όφελός του, το αιτιατό σαμάντι είναι 

η μέθοδος και ο ευοίωνος σύνδεσμος για να μπορέσει κανείς να απελευθερωθεί μέσα 

στο μπάρντο του γίγνεσθαι και της επαναγέννησης στο καθαρό πεδίο του 

νιρμανακάγια. 

 

Έτσι, μέσω της δύναμης και των ευλογιών του κάθε ενός από τα τρία κάγια, μπορούμε 

να απελευθερωθούμε σε κάθε τύπο καθαρού πεδίου. Αυτό πραγματοποιείται με την 

κάθαρση κάθε ενός από τα τρία μπάρντο μέσω των τριών σαμάντι, που καθαρίζει και 

απομακρύνει τα μπάρντο των τάσεων συνήθειας. Το σαμάντι του ούτως έχειν 

εξαγνίζει το μπάρντο της ώρας του θανάτου και οδηγεί στο καθαρό πεδίο του 

νταρμακάγια. Το σαμάντι που λαμπρύνει τα πάντα εξαγνίζει το μπάρντο του 

νταρματά και οδηγεί στο καθαρό πεδίο του σαμπογκακάγια. Το αιτιατό σαμάντι 

εξαγνίζει το μπάρντο του γίγνεσθαι και οδηγεί στο καθαρό πεδίο του νιρμανακάγια. 

 

Οι μοντέρνοι μαθητές που παραβλέπουν το στάδιο της παραγωγής δεν λαμβάνουν τις 

ευλογίες του γκουρού και δεν φθάνουν στην βεβαιότητα είτε μέσω της πίστης, είτε 

μέσω της γνώσης. Μια και δεν αποκτούν ούτε σταθερή πίστη, ούτε σταθερή σοφία, 

στερούνται τα θεμέλια της άσκησης. Αυτός είναι ο λόγος που δεν λαμβάνουν ευλογίες 

και η άσκησή τους δεν φέρνει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Χρειάζεται να ελέγχουμε 

τους εαυτούς μας και την κατανόησή μας αναφορικά με το στάδιο της παραγωγής 

ώστε να αποφύγουμε αυτό το σφάλμα. 

 

Και δεν υπάρχει στ’ αλήθεια κανένας απολύτως λόγος για κανέναν από σας να 

παραβλέπει το βαθύ στάδιο της παραγωγής του Μυστικού Μάντρα. Αν το κάνετε 

αυτό είναι σαν να παραβλέπετε το έλεος και τη σχετική μποντιτσίττα του μονοπατιού 

των Σούτρα. Στο πλαίσιο των Σούτρα, αν παραβλέπετε τα ελεήμονα μέσα ή την 

συσσώρευση αρετής δεν θα συγκεντρώσετε τη συσσώρευση της σοφίας. Χωρίς τις 

τελειότητες της γενναιοδωρίας, της πειθαρχίας, της υπομονής, του ζήλου και του 

διαλογισμού, δεν υπάρχει η επίτευξη της τελειότητας της σοφίας. Με τον ίδιο τρόπο, 

αν δεν βασίζεται κανείς στο στάδιο της παραγωγής, δεν υπάρχει κανένας τρόπος για 

να ασκηθεί στο στάδιο της ολοκλήρωσης. 

 

Γι’ αυτό το λόγο, για κάποιον που ασκείται τώρα, που έχει τώρα την επιθυμία να 

ασκηθεί ή ίσως να επιθυμεί ακόμα να ασκηθεί στο μέλλον είναι ουσιώδες να 

κατανοήσει τα κύρια σημεία του Ντάρμα και να ασκηθεί ανάλογα. Αν ασκείστε πότε 

ηθελημένα πότε αθέλητα, θα επιτύχετε και πότε ηθελημένα, πότε αθέλητα 



αποτελέσματα- μόνο αν ασκείστε σύμφωνα με αυτό που έχετε διδαχθεί θα 

μπορέσετε επίσης να φτάσετε παρόμοια και στα αποτελέσματα στα οποία έχετε 

διδαχθεί. 

 

Είθε οι ευλογίες του Μαχαγκούρου που ενσωματώνει τις τρεις ρίζες να εμποτίσει το 

σώμα, το λόγο και το νου σας. 

Σάρβα Μάνγκαλαμ. 

 

Πάκτσοκ Ρίνποτσε 

 


