
НАКОПИЧЕННЯ ПОВТОРЕНЬ 
“МОЛИТВИ У ШЕСТИ ВАДЖРОВИХ РЯДКАХ” 

К’ябґӧн Пакчок Рінпочє закликав свою санґгу, а також усіх, хто має надхнення, взяти
участь у щорічному накопиченні 10,000,000 (десяти мільйонів) начитувань “Молитви
у шести ваджрових рядках” (“Дӱсум санґ’є”).  

Ця  благословенна  молитва  була  відкрита  як  скарб-терма  великим  тертӧном
Чокґ’юром Дечєном Лінґпою у 19-му сторіччі. Перші три рядки є зверненням до трьох
проявів  Ґуру  Рінпочє.  Четвертий  рядок  –  це  прохання  до  Ґуру  Рінпочє  дарувати
благословення. П’ятий рядок – це прохання про усунення перешкод на усіх рівнях, а
шостий рядок – це прохання про спонтанне здійснення усіх бажань. 

У вченнях говориться, що в наші часи Ґуру Падмасамбгава є найвищим Прихистком.
Читайте цю молитву з почуттям втоми від самсари, з любов’ю та співчуттям до всіх
істот, та з серцем, просякнутим щирою відданістю. Коли молитимитеся таким чином,
то без жодних сумнівів, благословіння проявляться у плині Вашого буття. 

Ви  можете  читати  цю молитву  під  час  щоденних  сесій  практики,  а  також  під  час
повсякденних справ. 



Молитва у шести ваджрових рядках

тер́ма Чокґ’юра Дечєна Лінґпи



དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་གུ་རུ་རིན་པ་ོཆེ༔
дӱсум санґ’є ґуру рінпочє

Безцінний Ґуру, Буддо трьох часів,

དངོས་གྲུབ་ཀུན་བདག་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཞབས༔
нґӧдруб кюн даґ дева чєнпой жяб

Володарю усіх досягнень, Ве́личне блаженство,

བར་ཆད་ཀུན་སེལ་བདུད་འདུལ་དྲག་པོ་རྩལ༔
барчє кюнсел дӱдӱл драґпо цал

гнівний Підкорювачу демонів, усуваєш перешкоди всі,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གིྱས་བརླབ་ཏུ་གསོལ༔
сӧлва дебсо джінґ’ї лабту сӧл

молю тебе, благослови, аби вмиротворились

ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་ཞི་བ་དང༌༔
чі нанґ санґвей барчє жі ва данґ

зовнішні, внутрішні й таємні перешкоди!

བསམ་པ་ལྷུན་གིྱས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གིྱས་རློབས༔
сампа лхюн ґ’ї друбпар джін ґ’ї лоб

Благослови, аби спонтанно прагнення здійснились!

Переклад, адаптований для співу з традиційною мелодією Чокґ’юра Лінґпи:

Безцінний Ґуру, Буддо трьох часів,
Досягнень Владар, Ве́лич насолоди,

Нищиш мари і завади всі.
Наснажуй нас, щоб зникли перешкоди

Зовнішні, внутрішні й таємні,
І прагнення спонтанно щоб здійснились!

ཞེས་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པས་སེང་ཆེན་གནམ་བྲག་གི་གཡས་ཟུར་བྲག་རི་རིན་ཆེན་བརྩེགས་པ་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའ་ིདུས་

བབས་ཀྱ་ིགསོལ་འདེབས་འད་ིཉིད་བིྱན་རླབས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས་ཀུན་གྱིས་ཁ་ཏོན་དུ་གཅེས་པར་ཟུངས་ཤིག །

Великий  тертӧн  Чокґ'юр  Дечєн  Лінґпа  віднайшов  цю  молитву  [як  тер́му],  з  правого  боку
Небесної скелі великого лева [Сенґчєн Намдраґ] на горі Рінчєн Цеґпа [Купа дорогоцінностей].
Оскільки благословення цієї молитви, призначеної для нинішніх часів, є напрочуд потужні, усім
слід цінувати її як свою щоденну практику.



Перекладацька група “Лхасей Лоцава” (переклала з тибетської мови і віршувала Ната Сöнам
Ванґмо, редагував Ярослав Литовченко), 2019.

[англійський переклад на сайті “Лхасей Лоцава”]

https://lhaseylotsawa.org/texts/dusum-sangye
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