Друбла Шераб Дордже

Друбла1 Шераб Дордже народився в непальському регіоні Нубрі поблизу гори Манаслу,
в родині лам і практикуючих, які є нащадками стародавнього роду царя Тибету
Трисонґа Деуцена. Його батько навчався у Тулку Урґ’єна Рінпочє, а вчителями його
дідуся Ріґдзіна Намґ’яла були батько і дядько Тулку Урґ’єна (Чіме Дордже і Самтен
Ґ’ямцо відповідно) в монастирі Цурпху2 в Центральному Тибеті.
В дитинстві Друбла Шераб Дордже полюбляв зустрічі з ламами і заслуховувався
співом таких молитов як “Барчє ламсел” і “Сампа лхюндрубма”3.
У віці 11 років Шераб Дордже разом із батьками вирушив до Катманду в паломництво.
Там він зустрівся із Тулку Урґ’єном Рінпочє і його дружиною Маюм-ла, які, разом з його
батьками, заохочували його прийняти обітниці монаха та залишитися на Боді 4 в

Тибетське слово “Друбла” — це поважне звернення до лам, які є ритритними майстрами-наставниками,
вирізняються своїм рівнем практики й майстерністю в ритуалах.
2
Резиденція Кармап.
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“Молитва, що усуває перешкоди на шляху” і “Молитва спонтанного виповнення бажань”, звернені до Ґуру
Рінпочє.
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Тибетський район у Катманду, де розташована Ступа Боднатх.
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монастирі Ка-Ньїнґ Шедруб Лінґ. Втім того разу він повернувся до Нубрі зі своєю
бабусею.
Того ж року він отримав листи від Цокньї Рінпочє, свого двоюрідного брата, із
заохоченнями приєднатися до монастиря. У віці 12 років він повернувся на Боду, аби
прийняти обітниці монаха від Тулку Урґ’єна Рінпочє. Він жив в монастирі Ка-Ньїнґ
Шедруб Лінґ, виконуючи обов’язки наливання чаю, помічника кухаря, навчався грі на
ритуальних інструментах і виліплюванню торм. Він супроводжував Тулку Урґ’єна
Рінпочє щоразу, коли того запрошували кудись на пуджі. Поступово він опанував усі
обов’язки монахів, і згодом упродовж шести років виконував роль умдзе (майстра
співів або заспівувача).
Потому він три роки і три місяці перебував у ритріті в печері Асура в Парпінґу.
Завершивши ритріт, він ще два роки виконував обов’язки умдзе в монастирі. З тих пір
Друбла Шераб Дордже продовжує близько двох місяців щороку перебувати у ритріті у
Пунґ’єн Нанґ — ритрітній печері, що знаходиться у чотирьох годинах ходи від його
рідного селища Самаґаон в Нубрі.
Окрім Тулку Урґ’єна Рінпочє, він також отримував вчення і передання від таких
видатних вчителів як Ділґо Кх’єнце Рінпочє, Дабзанґ Рінпочє, Мінґ’юр Рінпочє, Пакчок
Рінпочє, і від багатьох інших.
Більше 10 років Друбла Шераб Дордже навчав молодих монахів монастиря Ка-Ньїнґ
Шедруб Лінґ усім аспектам ритуальних практик. Вже більше шести років він є
викладачем “Ритуальних курсів із садган”, які Інститут Сам’є організовує щорічно.
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