
РОДОВІД

Ґуру Падмасамбгава

Слова К’ябдже Тулку Урґ’єна Рінпочє

У нашу нинішню епоху з’явиться тисяча Будд. Кожного супроводжуватиме еманація
Ґуру Рінпочє, який вершитиме просвітлені діяння Будд. У наші часи Будди Шак’ямуні
всі  діяння  Будди  проявилися  в  одній  еманації  —  у  Падмасамбгаві,
Лотосорожденному.

К’ябдже Тулку Урґ’єн Рінпочє

Падмасамбгава жив дуже тривалий час. Після народження він продовжував жити в
Індії  приблизно тисячу років. Після того він прибув до Тибету і перебував там 55
років. Перед тим, як Падмасамбгава залишив Тибет, він зробив чимало пророцтв,
заховав  багато  вчень,  щоб  їх  віднайшли  у  майбутньому.  Він  благословив  своїх
найближчих  учнів,  аби  ті  стали  неподільні  із  ним,  і  у  такий  спосіб
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перенароджувались в майбутньому, знаходили приховані вчення і були настільки ж
могутніми, як і сам Ґуру Рінпочє. 

Зокрема,  він  провістив  появу  108  великих  тертоHнів  —  “відкривачів  прихованих
скарбів”. Світова історія зазнає підйомів і спадів, спричиняючи появу тих чи інших
труднощів  у  різні  періоди  часу.  Передбачивши  ці  історичні  цикли,  Ґуру  Рінпочє
підготував особливі практики, які певні тертоHни відкриватимуть у слушний час, аби
допомогти  людям.  ТертоHни,  які  віднаходять  ці  те́рми  або  “приховані  вчення-
скарби”,  у  такий  спосіб  надають  абсолютно  свіжі,  актуальні  вчення,  призначені
саме для цих часів і ситуацій.

Чокґ’юр Дечєн Жіґпо Лінґпа

Чокґ’юр  Лінґпа  народився  в  Санґ’єл,  у  підніжжя  священної  гори  НамкхадзоH  в
провінції Нанґчєн, в 10-й день 6-го місяця року земляного Буйвола (9 серпня 1829
р.).  Сказано,  що Чокґ’юр Лінґпа був останнім перенародженням  Принца Муруба
Ценпо,  другого  сина  Царя  Дгарми Трісонґа  Деуцена.  Чокґ’юр  Лінґпа  вважається
останнім  зі  ста  головних  тертоHнів,  тертоHном  провіщеним  для  наших  часів,  чиї
вчення особливо потужні й дієві у наші дні.

Чокґ’юр Дечєн Лінґпа
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Чокґ’юр Лінґпа був також одним з найбільш плідних відкривачів терм 19-го сторіччя.
Його вчення-те́рми, разом із додатковими матеріалами — займають більше ніж 40
томів тибетських печ. До того ж, у них містяться три типи практик, відкривши які
тертоHн  вважається  Великим  тертоHном:  практики  Ґуру  Рінпочє,  Великої
Досконалості  й Авалокітешвари. Більше того,  Чокґ’юр Лінґпа отримав  сім видів
передання, згідно пророцтва у його циклі те́рм “Три розділи Великої Досконалості”
(Дзоґчєн десум):

Неперервна Усна Традиція, що походить зі священних текстів,
Глибокі матеріальні скарби і глибокі скарби ума,
Знов віднайдені скарби й скарби пригадані,
Скарби чистих видінь і традиція передання пошепки — 
Потік цих семи видів передання, що наче плин ріки,
Провіщена доля царя і його сина — 
Принесуть шану Вченням у часи занепаду.
Ці Вчення будуть глибокими й безмежними, 
Розповсюджуючись далі, ніж сягають сонячні промені.

Цар і син, згадані вище, це Трісонґ Деуцен і Муруб Ценпо, які перенародилися як
Джам’янґ  Кх’єнце  Ванґпо і  Чокґ’юр  Лінґпа  відповідно.  Упродовж  всього  періоду
життя, коли Чокґ’юр Лінґпа віднаходив тер́ми, його асоціювали з двома постатями,
які  очолювали  позасектарний  рух  Ріме  —  Джам’янґ  Кх’єнце  Ванґпо  і  ДжамґоHн
КонґтруHл  ЛодроH  Тхає.  Обидва  брали  активну  участь,  коли  Чокґ’юр  Лінґпа
віднаходив те́рми і записував їх. Ці три майстри були взаємопов’язані як  вчителі й
учні, кожен із них вважав двох інших своїми Ґуру.

Тхуґдруб барчє кюнсел:

“Звершення Пробудженого Серця Ґуру — 

практика, що усуває всі перешкоди”

Згідно традиції терм Чокґ’юра Лінґпи і Джам’янґа Кх’єнце, виділяють чотири рівні
садган Ґуру  або практик  Звершення  Пробудженого Серця  Ґуру.  Зовнішня  — це
Барчє кюнсел,  внутрішня — це Сампа лхюндруб, таємна — це Цок’є ньїнґ  тхіґ,  а
найпотаємніша  —  це  Ґуру  дордже  дракцал.  Згідно  особистої  традиції  Чокґ’юра
Лінґпи,  первинна  або  корінна  практика  —  це  Ґонґпа  кюндуH,  практика  утіленої
пробудженої Мудрості; тоді як двома додатковими практиками є Барчє кюнсел і
Сампа лхюндруб.
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Слова К’ябдже Ділґо Кх’єнце Рінпочє

Барчє кюнсел — є сутністю Пробудженого Серця великого вчителя Падмасамбгави,
який у всій повноті сприймає і відає усі три часи. Це квінтесенція мільярда садган
Серця Ґуру, унікальна те́рма, що була прихована у землях Тибету. Також це перша
із чотирьох циклів садган Ґуру. “Звершення Пробудженого Серця Ґуру — практика,
що усуває всі  перешкоди” досконалим чином  містить у  собі  всі  глибокі  ключові
аспекти  бачення,  медитації  та  поведінки  трьох  внутрішніх  йоґа-тантр.  Ця  те́рма
постала  з  таємної  скарбниці  великої  мудрості  і  безмежного  осягнення  Другого
Будди з Уддіяни, як самопосталі природні ваджрові звуки, що лунають досконало й
мелодійно. 

Ці мовні звороти, невидозмінені інтелектом пересічних людей; ці безоманні слова;
це  безпомилкове  значення  —  усім  цим  завдячуємо  доброті  трьох  видатних
володарів  знання  —  Кх’єнце,  КонґтруHлу  і  Чоклінґу  —  величним  істотам  трьох
родин, які  утілилися вчителями,  аби збирати і  пропагувати океан таємних вчень.
Виключно завдяки їхній доброті це вчення було записане — велич нескінченного
блага і щастя учнів у Землі Снігів, і пропагувалося, аби процвітати повсюди. Це чисте
і  досконале  вчення  дарує  без  зусиль,  відповідно  до  бажань  практикуючого,
всеосяжні  найвищі  та  звичайні  сіддгі,  зараз  і  наприкінці  шляху.  Це вчення  стало
безпрецедентним поширенням діамантів глибокого смислу, відчинивши скарбницю
керманича світу.

Примітки

Короткі вчення К’ябдже Тулку Урґ’єна Рінпочє і К’ябдже Ділґо Кх’єнце Рінпочє є витягами з 
книги “Dispeller of Obstacles: The Heart Practice of Padmasambhava”. З цієї книги ви можете 
за бажання дізнатися більше про вчення-те́рму “Ламей тхуґдруб барчє кюнсел”:

Padmasambhava. Dispeller of Obstacles: The Heart Practice of Padmasambhava. Trans. Erik Pema 
Kunsang, ed. Marcia Dechen Wangmo. Rangjung Yeshe Publications: Hong Kong, 2014.

LINEAGE INFORMAT

Чоклінґ Терсар

Чокґ’юр  Дечєн  Лінґпа  (1829-1870)  був  еманацією  сина  Царя Трісонґа  Деуцена  —
Муруба Ценпо (також  відомого як  Єше  РоHлпа Цал або Лхасе Лоцава).  Також,  в
одному з попередніх життів Чокґ’юр Лінґпа був великим тертоHном Санґ’є Лінґпою,
який відкрив те́рму “Лама гонґдуH”. 
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Падмасамбгава  заховав  численні  скарби  і  скріпив  їх  печаткою,  зі  святим
прагненням,  аби  ці  скарби  були  віднайдені  у  певні  часи  на  благо  прийдешніх
поколінь тими чи іншими тертоHнами — посланцями самого Падмасамбгави.

Одним із цих утілених тертоHнов був Чокґ’юр Лінґпа, який прийшов у цей світ у 1828
році. Він народився у східній частині Тибету — у Нанґчєні,  що у Кхамі. Його ім’я,
місце  народження,  головні  одержувачі  відкритих  ним  вчень  і  наслідки
розповсюдження його вчень — все це пророкував Падмасамбгава.

Чоклінґ  Терсар  (Новітні  скарби  Чокґ’юра  Лінґпи)  —  це  збірка  вчень-терм,
віднайдених  Чокґ’юром  Лінґпою.  Ці  неймовірно  ясні  та  глибокі  сутнісні  вчення
разом  із  відповідними  коментарями  складають  більш  ніж  40  величезних  томів
текстів. Пакчок Рінпочє є нащадком Чокґ’юра Дечєна Лінґпи у п’ятому поколінні й
майстром цієї традиції передання.

Рівочє Таклунґ Каґ’ю

Родовід Таклунґ Каґ’ю бере початок від досвідченого майстра Таклунґа Танґпи Таші
Пала  (1142-1210),  близького  учня  Паґмо  Друбпи,  який  у  свою  чергу  був  одним  з
основних  учнів  Ґамбопи.  Таклунґ  Танґпа  Таші  Пал  заснував  традицію  передання
Таклунґ Каґ’ю (Таклунґ — тиб. Долина Тигра), головним центром якої є монастир
Рівочє у Кхамі. Родовід підтримують і передають троє основних майстрів: К’ябґоHн
Жябдрунґ Рінпочє, К’ябґоHн Джєдрунґ Рінпочє і К’ябґоHн Пакчок Рінпочє. Ця традиція
славиться  тим,  що  у  ній  вивчають  і  практикують  вчення  як  школи  Каґ’ю,  так  і
Ньїнґма.
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