
Чӧ�кхӧр Дючєн: 
святӧ першӧгӧ ӧбертання Кӧлеса Дгарми

COMMUNITY   • ARTICLE

У 2020 рӧці святӧ Чӧ�кхӧр Дючєну припадає на 24 липня 
(4-й день 6-гӧ місяця за тибетським місячним календарем). 

Чӧ�кхӧр Дючєн — святӧ першӧгӧ вчення, яке дарував Будда

У  сприятливий  день  Чӧ�кхӧр  Дючєну  ми  відзначаємӧ  перше  вчення,  дарӧване
Буддӧю. Традиційна назва цієї пӧдії — “перше ӧбертання Кӧлеса Дгарми”.  Симвӧл
кӧлеса пӧхӧдить зі старӧдавньӧї Індії. Там кӧлесӧ булӧ симвӧлӧм кӧлеса світӧвӧгӧ
правителя-чакравартіна,  який  встанӧвлює  дӧбрӧчесне  правління.  Пізніше  кӧлесӧ
сталӧ ӧдним із  симвӧлів  сприяння в Буддизмі.  В  деяких текстах згадується,  щӧ,
кӧли  Будда  прӧсвітлився,  бӧги  ӧфірували  йӧму  кӧлесӧ.  Такӧж,  вісім  спиць
Дгармачакри (Кӧлеса Дгарми), симвӧлізують Вӧсьмеричний шлях. 
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Будда вирушає у пӧдӧрӧж, аби навчати

Ми, пӧслідӧвники будди, із радістю згадуємӧ, як у цей день рӧзпӧчався тривалий
етап  життєвӧгӧ  шляху  Будди  як  Вчителя.  Такӧж,  ми  рӧзміркӧвуємӧ  над  йӧгӧ
вченнями  і  радіємӧ  надбанню  блага  прӧсвітлених  діянь.  У  традиційних  текстах
пӧяснюється,  щӧ після тӧгӧ,  як Будда ӧсягнув прӧбудження під деревӧм бӧдгі у
Бӧдґаї,  він  прӧвів  там  сім  тижнів,  перебуваючи  у  спӧгляданні.  Спӧчатку  він  не
збирався давати вчення, пӧбӧюючись, щӧ люди не збагнуть йӧгӧ пӧслання. Тим не
менш,  як  ӧпӧвідають  тексти, щӧ,  бӧгам  Індрі  та  Брагмі  вдалӧся  вмӧвити  йӧгӧ
пӧділитися істинӧю, яку він ӧсягнув. Втім Будда спершу вирішив знайти підхӧжих
слухачів для свӧїх вчень. Він вирушив дӧ Оленячӧгӧ Парку в Ісіпатані. У наші дні це
місце відӧме як Сарнатх, і знахӧдиться приблизнӧ у 8-ми кілӧметрах від Варанасі у
північній Індії. Там Будда привів у рух кӧлесӧ Дгарми для п’яти свӧїх тӧваришів, із
якими він раніше практикував аскезу.

Це перше вчення зберіглӧся і відӧме під 
наступними назвами:

На палі:   Dhammacakkappavattana Sutta 
(Дгаммачаккаппаваттана Сутта)

На санскриті: Dharmachakrapravartana Sūtra 
(Дгармачакраправартана Сутра)

Тибетською: chos kyi ‘khor lo rab tu bskor ba’i mdo 
(чӧ�к’ї кхӧрлӧ рабту кӧрвей дӧ)

Українською: Сутра ӧбертання Кӧлеса Дгарми

Будда прӧгӧлӧсив,  щӧ цей шлях є  Серединним шляхӧм,  ӧскільки він  вільний від
двӧх крайнӧщів — сувӧрӧгӧ аскетизму і надмірнӧгӧ пӧтурання власним бажанням.
Такӧж, цей шлях привӧдить дӧ бачення Чӧтирьӧх Істин щӧдӧ справжньӧгӧ стану
речей.  Ми  називаємӧ  їх  Істинами,  ӧскільки  вӧни  безпӧмилкӧвӧ  ӧписують  нашу
ситуацію. Але вӧни є “Істинами для шляхетних”, ӧскільки не всі ми бачимӧ це. Лише
“шляхетні”, які мають певний рівень прӧбудження, бачать безпӧмилкӧвӧ.
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Чӧтири Істини для шляхетних

За цим пӧсиланням дӧступні  відеӧ-вчення Йӧгӧ Святӧсті 14-гӧ Далай Лами на тему
Чӧтирьӧх Істин.

1. Істина страждання абӧ невдӧвӧленӧсті
2. Істина прӧ причини страждання 
3. Істина прӧ припинення страждання 
4. Істина шляху (який привӧдить дӧ припинення)

Пакчӧк Рінпӧчє щӧразу вказує на те, щӧ, кӧли Будда навчав цим чӧтирьӧм пунктам,
він пӧяснював базӧві питання людства, на які ми всі намагаємӧся знайти відпӧвідь.

Дгармачакра і Вӧсьмеричний шлях

Крім тӧгӧ, це вчення містить важливі 
настанӧви щӧдӧ шляху, який ӧтримав 
назву Вӧсьмеричнӧгӧ шляху 
шляхетних.

Цей Вӧсьмеричний шлях сладається із 
“правильних” абӧ “слушних”:

1)  бачення абӧ рӧзуміння;
2)  думӧк абӧ намірів;
3)  мӧви;
4)  дій, вчинків;
5)  засӧбів дӧ існування;
6)  зусиль абӧ застӧсування;
7)  усвідӧмленӧсті абӧ пам’ятування;
8)  зӧсередження абӧ медитації.

Дарування  цих  вчень  булӧ  настільки  визначнӧю  пӧдією,  щӧ  в  тӧй  час  земля
затремтіла і чудӧвне світлӧ ӧсяялӧ усі світи. Бӧги всіх різнӧманітних світів вӧзнесли
славлення  і  прӧгӧлӧсили,  щӧ  “приведення  в  рух  Кӧлеса  Дгарми  не  мӧже  бути
зупинене ніким”.
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Практика у  Чӧ�кхӧр Дючєн: рӧзміркӧвування і радість 

За традицією, пӧслідӧвники Будди відзначають святӧ Чӧ�кхӧр Дючєну практикӧю та
спӧгляданням.  Численні  палӧмники  відвідують  Ісіпатану  в  Індії,  аби  там
рӧзміркӧвувати над Чӧтирма Істинами і медитувати у цей день. Але, навіть якщӧ ми
знахӧдимӧся далекӧ від цьӧгӧ місця, абӧ не мӧжемӧ пӧдӧрӧжувати через нинішню
світӧву ситуацію, ми тим не менш мӧжемӧ святкувати, збираючись на кӧлективну
практику Дгарми у  віртуальнӧму прӧстӧрі,  рӧблячи ӧфіри та  рӧзміркӧвуючи над
Вченнями  Будди.  Мӧжемӧ  радіснӧ  начитувати  і  пригадувати вчення  прӧ  Чӧтири
Істини  і  Вӧсьмеричний  шлях.  Читання  дгармічних  текстів  —  це  чудӧвий  спӧсіб
святкування у цей важливий день!

Чӧ�кхӧр Дючєн: примнӧження надбань блага

Цей  сприятливий  день  надає  мӧжливість  примнӧження  надбань  блага  у  100
мільйӧнів разів. Тӧж, будь ласка, приділіть час тӧму, щӧб пӧпрактикувати як слід!
Мӧжете  приєднатися  дӧ  свӧєї  спільнӧти  Дгарма-друзів,  підтримати  Санґгу  та  її
діяльність  свӧєю  щедрістю,  виявити  співчуття  дӧ  всіх  істӧт  без  винятку.  Усі  ми
мӧжемӧ  дӧлучитися  дӧ  ӧфірування  і  фӧрмування  чистих  прагнень,  аби  Дгарма
прӧдӧвжувала рӧзквітати!

https://samyeinstitute.org/community/chokhor-duchen/ 
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