Найвищі настанови Магамудри
від Володаря Дрікунґу Джиґтена Ґӧнпо

Дорогі друзі, всі, хто поруч чи далеко!
Як і завжди, сподіваюся, що у вас усе гаразд, ви всі здорові та щасливі. В цей
день Ґуру Рінпочє хочу поділитися з вами деякими надзвичайно глибокими
настановами від першого володаря трону традиції Дрікунґ Каґ’ю —
Джиґтена Ґӧнпо. Будь ласка, приділіть трохи часу, аби уважно прочитати і
осмислити це.

Найвищі сутнісні настанови в п’яти пунктах
і вісім самай Магамудри
Уклін безцінному Ґуру!
Безцінний Ґуру мовив, що ця найвища сутнісна настанова Магамудри має
п’ять складових: (1) традиція передання настанов; (2) осягнення погляду;
(3) досвід медитації; (4) поведінка єдиного смаку; і (5) упевненість, що
усуває хиби.
1) Перше — найвища традиція передання настанов Магамудри не
повинна переходити у звичайне передання слів, ані перериватися ніким:
вона передається від славетного Ваджрадгари і аж до безцінного Ґуру.
2) Друге — осягнення погляду означає не лише абстрактне розуміння
реальності: йоґіни, які осягають, що їхнє серце-ум є ненародженим,
завдяки благословінням Ґуру осягають неподільність нерожденної
природи серця-ума та з’яв і звуків — подібно до води й льоду, або
кунжуту і кунжутної олії.
3) Третє — досвід медитації — це осягнення того, що серце-ум вільне від
будь-яких концепційних ускладнень.
4) Четверте — поведінка єдиного смаку означає єдиний смак порожнечі
й милосердя, з’яв і порожнечі, задоволення і болю, хвороби й чотирьох
елементів.
5) П’яте — упевненість, що усуває хиби, відповідає восьми самаям
Магамудри, а саме:
1. Осягнути те, що серце-ум є нерожденним, при цьому не зрікатися

Ґуру й ваджрового майстра.
2. Не критикувати жоден аспект Святої Дгарми як більш чи менш
глибокий — від Ваджрової Колісниці Таємної Мантри аж до Вінаї,
ані критикувати жодного, хто ним слідує.

3. Бути вільним від будь-яких сподівань щодо просвітлення зверху, і
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при цьому повсякчас дотримуватися дгармічної поведінки.
Бути вільним від будь-яких страхів самсари внизу, і при цьому
уникати будь-яких негативних дій — як явних, так і прихованих.
Опановувати самадгі так, щоби бути вільним від шкідливого впливу
елементів води тощо, при цьому не маючи жодної пихи.
Знати, що самсару й нірвану неможливо розрізнити, і при цьому
дотримуватися погляду і поведінки, які узгоджуються із нашим
оточенням.
Розуміння того, що будди й звичайні істоти — це єдиний континуум,
і при цьому природним чином відчувати співчуття.
Не робити поділу на сесії медитації і перерви між ними, і при цьому
залишатися у місці усамітнення.

Це були стислі найвищі сутнісні настанови традиції передання самай
Магамудри.

Хай усі ви осягнете глибину цих слів і їхнє значення.
З усією любов’ю,
Сарва манґалам. (Хай усе буде сприятливим.)

Пакчок Рінпочє

