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Накопичуймо начитування  
Семирядкової молитви до Ґуру Рінпочє  

разом із Пакчоком Рінпочє впродовж цього Чӧтрӱл Дючєна 

 

 

Статуя Ґуру Рінпочє “Ґуру Нґадрама” була створена у восьмому сторіччі, коли 
Ґуру Рінпочє перебував у Тибеті.  Взрівши статую у величному монастирі Сам’є, 

Ґуру Рінпочє зазначив: “Схожий на мене”, а тоді освятив статую зі словами: 
“Тепер він тотожний мені!” 

 

Пакчок Рінпочє заохочує всіх своїх учнів і друзів розпочати Новий Рік (3 березня), що 
також є початком Чӧтрӱл Дючена, спільним начитуванням Семирядкової молитви до 
Ґуру Рінпочє. Рінпочє разом з монахами також начитуватимуть цю сприятливу 
молитву, тож ми можемо усі разом отримати велич і благословення від нашого 
Мага-Ґуру. 

Натисніть тут, щоб завантажити текст молитви 

 

Ви можете прослухати, як цю молитву читають Тулку Міґмар Церінґ (тибетською) і 
Оріен Лаволе (англійською) на сторінці Samye’s chant library (молитва №1 у збірці 
аудіозаписів молитов). Зауважте, що український переклад віршовано згідно з 
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ритмом читання тибетського оригіналу, тож ви можете читати його одночасно з 
тибетським записом. 

 
Щоб додати кількість накопичених вами начитувань молитви, будь ласка, перейдіть 
до сторінки англійською, знайдіть справа колонку, зображення якої бачите нижче, і 
виконайте наступні 4 кроки:  

 

1. Введіть вашу адресу електронної пошти. 

2. Введіть кількість начитувань молитви, що 

ви накопичили. 

3. Перевірте, чи правильно ви все вказали, і 

натисніть на червону кнопку Submit 

(Надіслати). 

4. Тут побачите дві суми: скільки всього 

повторень вже накопичено усією санґгою, 

і скільки накопичили особисто ви. 

 

 

Задля створення сприятливих обставин (тиб.тендрел) для себе та інших, 
вкрай важливо на початку сесії практики звертатися до Ґуру Рінпочє із 
Семирядковою молитвою. 

– Пакчок Рінпочє 

 

У вченні-те́рмі, віднайденому Ґуру Чӧванґом, одним з п’яти тертӧнів-Владарів, про 
звернення до Ґуру Рінпочє словами Семирядкової молитви мовиться так: 

Так молися знову і знову.  
Зроди почуття туги і прагнення —  

настільки потужне, щоб сльози лилися.  
Як сповнишся невимовною відданістю,  
зроби посилений видих, а тоді облиш все як є.  
В ясній пробудженості, зосереджено, не забуваючись,  
споглядай власне єство зсередини. 
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Історія Семирядкової молитви 

Як виникла ця молитва? Джамґӧн Конґтрӱл Лодрӧ Тхає віднайшов садгану, що 
базується на Семирядковій молитві, і там мовиться, що ця молитва постала 
спонтанно як ваджрові звуки співу дакінь. Цими сьома рядками сто мільйонів дакінь 
одвічної мудрості закликали Ґуру Рінпочє прийти у цей світ задля поширення вчень 
Таємної Мантри. У садгані Ґуру Рінпочє пояснює так: 
 

Якщо просто покличеш мене ось так, 
цією мелодією ваджрових звуків, 
то я, Падма, неодмінно прийду до тебе. 
Сповню своєю величчю й дарую  
посвяту найвищої одвічної мудрості. 
Міріади божеств Трьох Джерел  
зберуться наче хмари, 
безупинно даруючи загальні та найвищі досягнення. 
Мене зустрінеш наяву, чи медитуючи, 
чи то у сновидіннях. 

Цією Семирядковою молитвою дакіні й надалі запрошували Ґуру Рінпочє, коли 
дарували учти (цоґ). 

Ба більше, дуже давно, пятсот високоосвічених вчителів не-буддистів, які 
зневажливо ставилися до буддових вчень, викликали буддійских вчених 
уславленого Університету Наланда на філософські дебати. І буддійські вчені, не 
спроможні здолати тих вчителів не-буддистів, у розпачі почали молитися до 
ваджрових даків і дакінь. 

Тієї ночі дакіні Найвищий Спокій (Жіва Чоґ) миттєво постала в їхніх сновидіннях і 
мовила: “Ви не зможете побороти тих не-буддистів. Якщо не запросите сюди мого 
старшого брата — Дордже Тхӧтренґ Цала (Ваджрова Міць з Гірляндою із Черепів — 

одне з імен Ґуру Рінпочє), який мешкає на Темному Кладовищі, то буддові вчення 
буде знищено”. 

Далі вона дала їм настанову провести велике дарування учти на даху монастиря і 
навчила їх Семирядковій молитві. Щойно вчені почали промовляти її, Ґуру Рінпочє 
умить чудовним чином зійшов з неба. Він очолив дебати на стороні буддійських 
вчених і у такий спосіб вони здолали не-буддистів. 
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Пізніше, у восьмому сторіччі, коли Ґуру Рінпочє прибув до Тибету, він навчив цій 
молитві своїх близьких учнів, а також приховав її у численних вченнях-скарбах 
(тер́мах) для блага прийдешніх послідовників. 

Семирядкова молитва починається складом “Хунґ”. Як пояснює Mіпам Рінпочє у 

“Білому лотосі” — коментарі на Семирядкову молитву, “хунґ” є “самопосталим 
складом-зерням Серця Мудрості всіх будд”. Так ми закликаємо пробуджене Серце 
Ґуру Рінпочє. 

Ця молитва є зверненням до зовнішнього Ґуру, уособленого в символічному прояві 
фізичної форми Ґуру Рінпочє. Тим не менш, коли кажемо про “ґуру”, це поняття має 
чимало рівнів значення, зокрема, зовнішній, внутрішній і потаємний. Щодо 
внутрішнього і потаємного рівнів Семирядкової молитви, то це, відповідно, прояви 
порожності та співпосталої мудрості. 
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