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Як Ґуру Рінпочє сам зазначає, його основною або корінною практикою 
звершення пробудженого серця є “Тхуґдруб ґонґпа кюндӱ” (“Звершення 
Пробудженого Серця Ґуру — практика утіленої пробудженої Мудрості”), тоді як 
“Барчє кюнсел” і “Сампа Лхюндруб” — то додаткові практики, що як два 
відгалуження. “Тхуґдруб гонґпа кюндӱ” вважається корінною практикою 
звершення пробудженого Серця усіх проявів Ґуру Рінпочє, адже вона утілює або 
об’єднує в єдиній мандалі, всі практики звершення пробудженого Серця (тиб. 
тхуґдруб), включно з усіма практиками будд, бодгісаттв, ґуру, їдамів, дакінь і 
захисників Дгарми. Звідси й назва “Ґонґпа кюндӱ” або “Утілена пробуджена 
Мудрість”. 
 

Коли Ґуру Рінпочє дарував учення численним учням у Сам’є, він проявився у 
гнівній формі геруки. Саме у той час учні звернулися до Ґуру Рінпочє з проханням, 
аби той дарував вчення єдиної мандали, що утілює все, і єдиної мантри, що утілює 
все — іншими словами, йдеться про одну практику, що усоблює всі інші практики. 
Виповнюючи прохання учнів, Ґуру Рінпочє дарував вчення “Тхуґдруб ґонґпа 
кюндӱ”. В “Тхуґдруб ґонґпа кюндӱ” зібрані разом усі практики — такі як “Тхуґдруб 
барчє кюнсел”, “Сампа лхюндруб”, мирні будди п’яти родин, вісім великих 
бодгісаттв, вісім гнівних божеств Кабґ’є, вісім проявів Ґуру Рінпочє, шість будд, 
шість Ґуру Рінпочє, які приборкують шість світів, а також численні дакіні й 
захисники Дгарми. З огляду на це, ця практика надзвичайно важлива. Тому Ґуру 
Рінпочє сказав: 
 

Емаго! ༔  

Отже, ця корінна практика звершення пробудженого Серця є надзвичайно 
глибокою ༔ 
і поєднує в собі всі тантри, і коментарі, і відповідні сутнісні настанови. ༔ 

Це втіленння пробудженої Мудрості всіх будд. ༔ 

Були даровані вчення численних практик звершення пробудженого Серця, ༔ 

утім в цій практиці пробуджена Мудрість Ґуру втілена уповні. ༔ 
Були даровані вчення численних садган мирних і гнівних їдамів, ༔ 

утім ця практика утілює усі найвищі методи здобуття досягнень-сіддг. ༔ 

Були даровані вчення численних діянь дакінь і захисників Дгарми, ༔ 

втім ця практика стрімко удійснює усі чотири види діянь. ༔ 

Були даровані вчення численних основних і додаткових практик основи, шляху й 
плоду, ༔ 

утім ця практика утілює усіх їх вповні. ༔ 
Ця практика є квінтесенцією тантр, ༔ 

а також коментарів і сутнісних настанов. ༔ 

Тому вона — як цар над усіма практиками звершення пробудженого Серця; ༔ 
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старанно практикуй її у місці усамітнення! ༔ 

Аби це вчення у майбутньому не зникло, ༔ 

я приховав його як дорогоцінний скарб для прийдешніх учнів. ༔ 

Коли настане час, нехай провіщений тертӧн її віднайде; ༔ 
хай кожен, хто бачить, чує, згадує або торкається цієї практики, швидко здобуде 
звільнення! ༔ 

Самаю запечатано, запечатано! ༔ 
 

“Тхуґдруб ґонґпа кюндӱ” було приховано як скарб-те́рму у надрах гори Намкха 
Дзӧ. Ця гора є однією з 25 святих місцин у Кхамі і асоціюється з просвітлим Тілом 
Ґуру Рінпочє, це свята місцина тисячі будд. В 10-й день місяця Мавпи в рік 
Вогняного Дракона Чокґ’юр Дечєн Лінґпа віднайшов цю практику в формі 
жовтого сувою розміром два на чотири дюйми. Він дістав цей сувій з написами 
мовою дакінь зі скали, форма якої нагадує пащу лева. Після того Чокґ’юр Дечєн 
Лінґпа і Джамґӧн Конґтрӱл Рінпочє разом розшифрували ті написи. Такою є історія 
“Тхуґдруб ґонґпа кюндӱ: Звершення Пробудженого Серця Ґуру — практика 
утіленої пробудженої Мудрості”. 
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