
Сердечна суть Мага-Ґуру Падмасамбгави

Дорогі друзі!

Поруч ви чи далеко, я, як і завжди, сподіваюся, що у вас усе гаразд, ви всі здорові та
щасливі.  В  сьогоднішній день  Ґуру  Рінпочє  хочу  поділитися  із  вами  кількома
сутнісними порадами Мага-Ґуру Падмасамбгави —  це  його власні слова із “Усних



настанов  зі  стадій  шляху  суті  Мудрості”  (Желдам  ламрім  єше  ньїнґпо),  що  є
квінтесенцією усіх його практик звершення пробудженого серця:

Також, підсилюй всеохопну відданість; ༔

Зароджуй неупереджене милосердя і бодгічітту; ༔

За допомогою глибинного знання шукай таємні сутнісні аспекти істини. ༔

Завдяки рішучій визначеності на рівні погляду 
й розрізненню на рівні поведінки, ༔

Сама собою звільниться основна завада — 
надавання переваги одній з двох Істин, ༔

А якості Шляху розкриються природним чином без зусиль. ༔ [1]
[1] Padmasambhava, Lamrim Yeshe Nyingpo (Rangjung Yeshe Publications, 2016), с.41. 

Також,  підсилюй  всеохопну  відданість:  фундамент  усієї  практики  Дгарми  —  це
довіра. Перш за все, маємо вірити у кармічний закон причин і наслідків, знаючи, що
нам доведеться відчути результати усіх наших дій. Далі, у нас має бути віра у силу
серця-ума,  яке творить всі  наші переживання — як страждання,  так і  щастя.  На
основі цього ми здобуваємо розуміння, що сутність серця-ума — це Пробудження,
а його природа — це одвічна Мудрість. Маючи довіру до цього, ми бачимо, що всі
явища  так  само  є  одвічною  Мудрістю  за  своєю  суттю.  Безперечно,  це  також
включає  Ґуру,  від  якого  отримуємо  настанови,  посвяти  і  передання,  і  якого
сприймаємо як утіленого Будду, оскільки його сутність, так само як і суть усіх явищ,
— це порожність, або одвічна Мудрість. Таким чином, відданість означає довіру до
одвічно пробудженої природи всіх явищ, що також означає, що природа серця-ума
і природа Ґуру — неподільні як одвічна Мудрість. 

Зароджуй  неупереджене  милосердя  і  бодгічітту:  милосердя  починається  із
почуттів любові й емпатії до інших, і розвивається у щиросерде бажання, щоб усі
істоти були вільні  від  страждань і  причин  страждань.  На основі  цього ми надалі
розвиваємо глибинну мотивацію цілковито спрямувати наше тіло, мову й серце-ум
на досягнення Пробудження заради звільнення усіх істот від страждань і  причин
страждань,  щоб усі  вони змогли сягнути квінтесенції  реальності  —  кайї  одвічної
Мудрості. Таким чином, бодгічітту слід розвивати із цілковитою неупередженістю
по відношенню до всіх явищ.

За допомогою глибинного знання шукай  таємні сутнісні аспекти істини:  глибинне
знання  спочатку  виникає  із  вивчення  автентичної  Дгарми  коректним  чином,  під



керівництвом автентичного вчителя.  На основі  правильного знання,  що постає з
навчання,  ми  розмірковуємо,  щоб  виплекати  знання,  яке  постає  з  осмислення.
Якщо  після  того  це  знання  застосовуватимемо  на  практиці  автентичним  чином,
розвиваючи  неоманний  погляд  і  медитацію,  здобудемо  знання,  що  постає  із
медитації — мудрість, яка відає істинну природу явищ так як є.

Завдяки  рішучій  визначеності  на  рівні  погляду  й  розрізненню  на  рівні  поведінки:
підтримуючи цю практику, нам далі слід визначитися із поглядом. Погляд буддових
вчень  — це,  по-перше,  відсутність  “я”,  далі  — порожність,  і  нарешті  — одвічна
Мудрість  дійсного  Пробудження.  Маємо  рішуче  визначитися  із  цим  поглядом.
Паралельно  із  цим,  нам  слід  підходити  до  власної  поведінки  з  уважністю  і
обачністю, щоб не вчинити жодної з десяти неблагих дій, і натомість плекати десять
благих діянь. В контексті Таємної Мантри це також означає підтримувати наші самаї
і чисте сприйняття. Ось так ми коректним чином підходимо до розрізнення на рівні
власної поведінки.

Сама собою звільниться основна завада — надавання переваги одній з двох Істин:
коли  наша  коректна  поведінка  допомагає  нам  визначитися  із  поглядом,  ми
уникаємо надання переваги тільки поведінці або тільки погляду. Іншими словами,
ми  не  впадаємо  у  крайність  нігілізму,  зосереджуючись  лише  на  абсолютній
реальності й нехтуючи всім іншим, відкидаючи відносне як неважливе. Також, ми
не впадаємо в іншу крайність матеріалізму, забуваючи про абсолютне й чіпляючись
за відносне як єдине що справді існує.

А якості Шляху розкриються природним чином без зусиль: якщо практикуємо Шлях
у такий спосіб, всі якості постануть без зусиль. Тож, будь ласка, практикуйте саме
так.

З  любов’ю,

Сарва манґалам.

Пакчок Рінпочє


