
 

 

Єдність методу і мудрості 

 

 
Ілюстрація надана RY wiki 

 

Дорогі друзі! 

 

Поруч ви чи далеко, я, як і завжди, сподіваюся, що у вас все гаразд, що ви здорові та щасливі. 

В сьогоднішній день Ґуру Рінпочє хочу поділитися із вами кількома сутніми цитатами щодо 

важливості єднання майстерних засобів і мудрості. 

 

У “Світочі Шляху до Пробудження” Володар Атіша написав: 

 

Сказано, що нас зв’язує  

метод без мудрості  

і мудрість без методу. 

Тож ніколи не відкидай ані одне, ані інше. 

 

https://rywiki.tsadra.org/index.php/Atisha


У Сутрі на прохання Царя наґів Саґари сказано: 

 

Мара чинить два види підступу: метод без мудрості й мудрість без методу. Відаючи, 

що то є підступи Мари, облиш їх! 

 

Також сказано: 

 

Ігноруючи кармічний закон причин і наслідків, ти претендуєш на погляд порожності, 

але то лише нігілізм. Зв’язаний сприняттям матеріальності, ти претендуєш на 

осягнення, але це лише погляд етерналізму. Неподільність порожності та співчуття 

вільна як від нігілізму, так і від етерналізму. 

 

Всі ці цитати вказують нам на необхідність рівноваги методу та мудрості. Для практика-

початківця це означає урівноважувати нашу віру в кармічний закон причин і наслідків із 

розумінням відсутності “я”. Надалі, це означає урівноважувати практику порожності з 

практикою співчуття. І, нарешті, це означає практикувати стадії Розвитку і Довершення, або 

відданість і порожність — у єдності. Тож щира практика люблячої доброти, співчуття або 

відданості має бути просякнута порожністю. А коректну практику порожності слід 

об’єднувати зі стадією Розвитку, співчуттям, відданістю тощо. Таким чином, метод і мудрість 

завжди взаємопов’язані; їх ніколи не можна відділяти. 

 

Це сутнісний момент у практиці: накопичення заслуги веде до накопичення мудрості; 

плекання співчуття веде до осягнення порожності; стадія Розвитку веде до стадії 

Довершення; дгармакая стає причиною для кай форми тощо. Всі ці аспекти за своєю суттю 

взаємопов’язані. 

 

Тож моя порада всім вам ґрунтується на порадах численних видатних вчителів: повсякчас 

пильнуйте, щоб не впасти ані у пастку надання переваги виключно методу або виключно 

мудрості. Перше означатиме: ми настільки сильно віримо в причинно-наслідковий закон 

карми, що при цьому геть забули погляд порожності. Друге означатиме,  що ми настільки 

акцентуємо погляд, що цілковито нехтуємо кармічним законом причин і наслідків. Обидва 

варіанти є небезпечними пастками, адже метод і мудрість — це дві сторони однієї монети, 

які слід завжди збалансовувати у практиці. 

 

З любов’ю і молитвами, 

Сарва Манґалам. 

 

Пакчок Рінпочє 


