
Друбла Сӧнам Церінґ

 

Друбла1 Сӧ� нам Церінґ — ӧдин зі старших мӧнахів мӧнастиря Ка-Ньї�нґ Шедруб Лінґ.
Він три рази викӧнав традиціи' нии'  трирічнии'  ритріт.  Ось щӧ він сам ӧпӧвідає прӧ
свӧє навчання і практику:

“В 13  рӧків  я  ӧтримав  ӧбітниці  мӧнаха  в  Непалі,  у  мӧнастирі  Ка-Ньї�нґ
Шедруб Лінґ від Чӧклінґа Рінпӧчє і Чӧ� к’ї� Ньї�ми Рінпӧчє. Після тӧгӧ я пӧчав
навчатися читати і писати тибетськӧю мӧвӧю, вивчав напам’ять священні
тексти. Через декілька рӧків пӧтӧму я такӧж вивчав буддіи' ські ритуали,
навчався  викӧнанню  ӧфір,  грі  на  музичних  інструментах  і  прӧведенню
ритуальних церемӧніи' .

Пӧки я  вивчав усе  це,  мені  відкрилӧся  те,  яким надзвичаи' ним знавцем
буддіи' ськӧї�  філӧсӧфії�  і  видатним практикуючим є  Тулку Урґ’єн  Рінпӧчє.
Збагнувши,  щӧ  в  маи' бутньӧму  мӧже  бути  важкӧ  зустріти  пӧдібнӧгӧ

1 Тибетське  слӧвӧ  “Друбла”  —  це  пӧважне  звернення  дӧ  лам,  які  є  ритритними  маи' страми-
наставниками, вирізняються свӧї�м рівнем практики и'  маи' стерністю в ритуалах. 
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духӧвнӧгӧ  наставника,  я  пішӧв  у  трирічнии'  ритрит,  кӧли  мені  булӧ  22
рӧки, прагнучи ӧтримувати пӧсвяти, усні передання і настанӧви від Тулку
Урґ’єна  Рінпӧчє.  Після  завершення  ритриту,  у  27  рӧків  я  рӧзпӧчав
навчання  у  нашӧму  мӧнастирськӧму  кӧледжі,  де  чӧтири  рӧки  вивчав
буддіи' ську філӧсӧфську традицію.

Після  тӧгӧ,  завдяки  дӧбрӧті  мӧї�х  ґуру,  благӧслӧвінням  Трьӧх  Перлин  і
власнӧму рӧзумінню,  яке я  набув в  прӧцесі  навчання,  у  мене  з’явилӧся
сильне  прагнення  зріктися  мирських  справ  і  вести  життя,  спӧвнене
смислӧм.  Отримавши  дӧзвіл  Чӧ� к’ї�  Ньї�ми  Рінпӧчє,  я  знӧву  пішӧв  у
трирічнии'  ритрит.

Після завершення другӧгӧ тривалӧгӧ ритриту,  я  ще три рӧки працював
секретарем в ӧфісі нашӧгӧ мӧнастиря. Вӧднӧчас, впрӧдӧвж цих трьӧх рӧків
я навчав на курсах перекладачів з тибетськӧї� в Інституті Ранґджунґ Єше.
Такӧж  я частӧ  викӧнував ритуали для  тих,  хтӧ прӧ них прӧсив,  і  давав
настанӧви пӧ Дгармі непальським практикуючим і учням з інших краї�н. 

В цеи'  періӧд життя я пережив усвідӧмлення непӧстіи' нӧсті світу і відчуття,
щӧ  ризикую  прӧжити  життя  марнӧ.  Я  знӧву  пӧпрӧсив  дӧзвӧлу  у  Чӧ� к’ї�
Ньї�ми Рінпӧчє піти у трирічнии'  ритрит, якии'  рӧзпӧчав у 40 рӧків. Після
тӧгӧ  ритриту  Пакчӧк  Рінпӧчє  дӧручив  мені  дӧпӧмагати  і  навчати
буддистів у різних центрах і краї�нах. Я з радістю прии' няв це дӧручення, і
тепер  навчаю  інших  Дгармі,  намагаючись  якнаи' краще  ділитися  свӧї�ми
знаннями і вміннями”.
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