
Українська 

 

Як Кхандро Єше Цоґ’ял вирушила до Міднокольрової гори 

 

Дорогі друзі, всі, хто поруч чи далеко! 
 

Сподіваюся, що на початку нового року у вас усе гаразд, ви всі здорові та щасливі. В цей день 
Ґуру Рінпочє хочу поділитися історією про те, як Кхандро Єше Цоґ’ял вирушила до 
Міднокольорової гори наприкінці свого життя. 
 

На двісті одинадцятий день народження Кхандро Єше Цоґ’ял, згідно пророцтва її чоловіка — 

Лотосного Ґуру, її час для навчання істот цього світу добіг кінця. Тож, так само як Ґуру 
Падмасамбгава вирушив до Міднокольорової гори сто тридцять одним роком раніше, тепер і 
вона теж була готова попрямувати туди. Дарувавши заключні сутнісні настанови з Аті своїм 
одинадцяти корінним учням, тим самим звільнивши їх усіх, вона проголосила, що за п’ять днів, 
на восьмий день за тибетським місячним календарем, вони усі піднімуться на вершину гори 
Запбу та взріють велике диво: Міднокольорову гору. По дорозі до вершини гори, близькі учні 
та удатні послідовники робили величезні офіри учти, молили Кхандро Єше Цоґ’ял не йти, 
отримували від неї настанови, поради та пророцтва. 
 

Впродовж ночей восьмого та дев’ятого дня сонми дакінь явилися у небі — усі різних кольорів, 
з конями, зброєю, оздобами та поставами — співами й танцями вони славили Кхандро Єше 
Цоґ’ял та робили їй офіри. Вона у відповідь зробила величезну офіру учти (ґаначакру) та у 
вечірніх сутінках попрямувала до вершини гори, що справді мала форму серця, як 
Міднокольорова гора. Там сонми ракшасів та чотири Королі-Захисники одне за одним вийшли 
запросити Кхандро Єше Цоґ’ял до чистої землі Ґуру. Пото́му з’явилися усі духи та божества 
земель Тибету, а вона дарувала заключні пророцтва й настанови усім, хто прохав.   
 

Нарешті, на десятий місячний день, із першими променями сонця з’явився зітканий зі світла 
паланкін; він мав форму квітки лотоса з вісьмома пелюстками, і його несли чотири дакіні. 
Володарка зійшла на нього, з дамару у правій руці та капалою у лівій. Променіючи світлом 
п’яти барв, вона розчинилася у сфері глибокого синього світла та щезла. Тоді чотири дакіні 
підняли мерехтливе світло на лотосі з чотирма пелюстками високо в небо, аж доки воно не 
зникло. Усі присутні скрикнули та залементували, з тугою та голосінням промовляючи 
молитви. Тоді із хмари яскравого світла пролунав голос Кхандро Єше Цоґ’ял, даруючи останнє 
вчення, яке завершилося таким чином: 
 

“Лотосорожденний — ваш пророкований учитель. 
Аби звершити Ґуру, вам слід докладати зусиль, 
сприймаючи вашого власного вчителя у формі Падми. 
Тоді потік сили співчуття стане ще потужнішим. 
Практикуйте Серце-Ум Вчителя у довгих та коротких садганах, 
і запевняю вас, досягнете Пробудження за одне життя. 
Промовляйте сутнісну мантру Ґуру Сіддгі. 
Десятого дня молодика та спадаючого місяця, 
на восьмий та п’ятнадцятий місячні дні 
офіруйте учту-ґаначакру. 



Офіра лише однієї ґаначакри зачиняє двері до перенароджень у нижчих світах! 
Обіцяю, це приведе вас до стану не-повернення.  
 

Це беззаперечна істина. Знайте та осягніть її! 
Сутність вчителя — ця мантра Ґуру Сіддгі: 
(…) 
ОМ — це союз п’яти кай всіх Будд, що відійшли в блаженство; 
А — це есенція сутності п’ятикратної Мови одвічної Мудрості; 
ГУМ — це кая Таковості, п’ять аспектів одвічної Мудрості; 
ВА — це ознака та печатка незламності; 
ДЖРА — це розгортання співчуття, що наче алмаз; 
ҐУ — Ґуру-геруки трьох часів; 
РУ — крапля есенції, що призводить до визрівання й звільнення; 
ПАД — поріг чистих земель блаженства; 
МА — це перебування в утробі непорушного блаженства; 
СІД — це співчуття неймовірної сили та могутності; 
ДГІ — це звершення, що здійснює всі бажання; 
ГУМ — це досягнення первісної основи. 
 

Безсумнівно, ця мантра — наче дорогоцінність, що виповнює бажання. 
Крім того, оскільки в такий спосіб очищуються дванадцять ланок взаємозалежності, 
ця мантра має природу десяти досконалостей, 
а отже це — Велика Матір. 
Вона є виповненням кожного прагнення. 
Тож усім вам, хто зібрався тут, і тим, хто прийдуть у майбутньому,  
слід старанно начитувати цю мантру. 
 

Зараз, поки триває ваша двоїста свідомість, 
здаватиметься вам, що я вас полишила, але втішайтеся: 
як вщухне ваше дуальне сприйняття, побачите, що ми ніколи не розлучалися. 
Хай здоров’я та щастя заповнять все безмежжя простору!” 

(Витяг із книги Lady of the Lotus-Born, Padmakara Translation Group, стор.205-6.) 

 

Із цими настановами глибокої мудрості бажаю усім вам блага та щастя на початку цього нового 
року. 

 

Сарва манґалам (хай усе буде сприятливим), 

 
К’ябґӧн Пакчок Рінпочє 


