
Чокґ’юр Лінґпа та його прагнення Занґдок Палрі 

Дорогі друзі, всі, хто поруч чи далеко! 

Сподіваюся, що у вас усе гаразд, ви всі здорові та щасливі. На завершення циклу  

розповідей про Міднокольорову Гору, в останній день Ґуру Рінпочє у цей рік кабана, 

хочу поділитися дуже особливими молитвами про перенародження у Занґдок Палрі, 

написані самим Чокґ’юром Лінґпою, великим тертӧном. 

Більшість із нас знайомі з коротким прагненням перенародження у Занґдок Палрі, яке 

ми завжди співаємо під час пудж, що починається з дӧмей шіданґ єрме пема джюнґ 

(Падмасамбгава нероздільний із одвічною основою буття...). Проте у зібранні творів 

Чокґ’юра Лінґпи ця молитва іде третьою, завершальною з-поміж трьох прагнень 

перенародження у Занґдок Палрі. Ці три прагнення відповідають зовнішньому, 

внутрішньому та потаємному рівням. 

Це потрійне прагнення є довершеним і дає нам повне уявлення щодо того, до чого саме 

маємо прагнути у Занґдок Палрі. Насправді, дуже унікальною рисою цих прагнень є 

те, що в них уточнюється, як саме та де ми маємо переродитися: у молитвах-

прагненнях Занґдок Палрі завжди йдеться про перенародження там, але проблема в 

тому, що це земля ракшасів! Тож у молитві дуже чітко зазначено, що ми не хочемо 

переродитися ракшасами, натомість, прагнемо родитися з квітки лотоса, щоб мати 

змогу потім приєднатися до почту Ґуру Рінпочє. Це досить важлива деталь, про яку 

варто згадувати! Далі у прагненні пояснюється, яким чином нам слід продовжувати 

практикувати на шляху, поки перебуватимемо там, аби в кінці досягти плоду... Це 

надзвичайно красива та надихаюча молитва. 

Наша команда Лхасей Лоцава переклала це потрійне прагнення у ритмічному стилі, 

щоб вам було приємно читати його рідною мовою, при цьому згадуючи про всі якості 

Занґдок Палрі у своїй щоденній практиці, щоб таким чином плекати віру та чисте 

сприйняття. Текст молитви можна переглянути тут. 

 

https://samyeinstitute.org/wp-content/uploads/2020/02/Threefold-Aspiration-for-Rebirth-in-Zangdok-Palri_Ukrainian.pdf


Я б також хотів завершити цьогорічний цикл послань до дня Ґуру Рінпочє важливим 

нагадуванням: хоч би що ви практикували, чи то бодгічітту, тонґлен, відданість, чи то 

природу серця-ума, будь ласка, пам’ятайте про основні людські цінності. Думаю, одна 

з найбільших помилок, якої ми всі припускаємось, — це те, що ми настільки 

занурюємось у духовний шлях, що забуваємо про звичайну людську порядність. Але 

ми не зможемо досягти успіху на духовному рівні, якщо все зіпсуємо на рівні самсари! 

Ми лише тоді зможемо досягти духовних якостей, коли спочатку розвинемо прості 

людські якості, приміром, коли будемо турботливими, надійними, вірними, вдячними, 

заслуговуючими на довіру, відповідальними... Це лише основи! 

Тож не моліться лише про якусь чисту землю, що є десь там, забуваючи при тому про 

світ, у якому ми живемо тут. Це те, до чого ми схильні: ми сподіваємось на щось 

грандіозне десь там (ми й самі напевно не знаємо, де), і ми схильні забувати приводити 

до ладу свою теперішню ситуацію, у цьому світі, який наразі для нас дуже реальний. І 

це ми називаємо “прагненням”... Але такого роду прагнення є невірним. Маємо 

прагнути створити чисті землі прямо тут, прямо зараз, щоб не існувало більше різниці 

між тут і там. Оце є справжнє чисте сприйняття. По суті, чисте сприйняття маємо 

застосовувати до цього світу прямо тут, але наше чисте сприйняття — здебільшого 

десь там, у наших фантазіях. Тож не забувайте про цей світ, насолоджуйтесь ним та 

дійте у ньому якнайкраще!  

 

Хай ви осягнете, що чисті землі — всередині ваших власних сердець. 
 

Сарва манґалам (хай усе буде сприятливим), 

 

К’ябґӧн Пакчок Рінпочє 


