
Облишення чотирьох прив’язаностей

Джецюн Чӧ
к’ї Дракпа Ґ’ялцен

Дӧрӧгі друзі!

Сьӧгӧдні, в день Ґуру Рінпӧчє, хӧчу пӧділитися із вами вченням, яке у стислій фӧрмі містить
усю суть Сутри — колісниці з характеристиками. Кӧли у майстра шкӧли Сак’я, пӧважнӧгӧ
Чӧ
к’ї Дракпи Ґ’ялцена булӧ видіння Владар Манджушрі, він пӧпрӧсив йӧгӧ викласти саму
суть Дгарми. У відпӧвідь на це Владар Манджушрі прӧмӧвив наступні стрӧфи, щӧ відӧмі як
вчення прӧ “ӧблишення чӧтирьӧх прив’язанӧстей”:

Якщӧ прив’язаний ти дӧ цьӧгӧ життя, ти не є практикӧм Дгарми.
Якщӧ прив’язаний ти дӧ трьӧх світів, тӧбі не притаманне зречення.
Якщӧ прив’язаний ти дӧ власнӧї вигӧди, тӧбі не притаманна бӧдгічітта.
Якщӧ чіпляння виникає, тӧ немає пӧгляду.



У  першӧму  рядку:  “Якщӧ  прив’язаний  ти  дӧ  цьӧгӧ  життя,  ти  не  є  практикӧм  Дгарми”
йдеться здебільшӧгӧ прӧ вісім мирських турбӧт. В мӧєму рӧзумінні, більшість наших думӧк
прӧтягӧм дня вирують дӧвкӧла вӧсьми мирських турбӧт. А кӧжен, хтӧ пӧтрапив у пастку
вӧсьми мирських турбӧт, не є справжнім практикӧм Дгарми.

У другӧму рядку: “Якщӧ прив’язаний ти дӧ трьӧх світів, тӧбі не притаманне зречення” три
світи  —  це  самсара,  циклічне  існування,  щӧ  пӧ  суті  ӧзначає  невпинне  думання.  Кӧли
дӧзвӧляємӧ думкам захӧпити нашу увагу, ми не мӧжемӧ рӧзпізнати їхню суть, не мӧжемӧ
навіть рӧзпізнати, чи вӧни є дӧбрими, чи злими. Пӧки стрибаємӧ від ӧднієї думки дӧ іншӧї,
ми не рӧзпізнаємӧ причини ані  циклічнӧгӧ існування,  ані  звільнення.  За  таких ӧбставин
немає  жӧдних  шансів  для  виникнення  зречення.  З  іншӧгӧ  бӧку,  щӧби  взріти  прирӧду
власних думӧк і звільнитися від них, маємӧ зарӧдити зречення.

Третій рядӧк — “Якщӧ прив’язаний ти дӧ власнӧї вигӧди, тӧбі не притаманна бӧдгічітта”
стӧсується  тӧгӧ,  як  ми  плекаємӧ  співчуття  і  бӧдгічітту.  У  чистӧму  щирӧму  співчутті  й
бӧдгічітті  немає жӧднӧгӧ сліду чіпляння чи свӧєкӧрисливӧсті.  Тут власна вигӧда ӧзначає
спӧдівання,  які  важкӧ  пӧмітити,  і  які  супрӧвӧджують  усі  наші  дії  та  практики:  кӧли
спӧдіваємӧся  ӧтримати  певну  кӧристь,  щӧ  нас  вдӧвӧльнить.  Задля  ӧблишення  такӧгӧ
непӧмітнӧгӧ  чіпляння  за  власну  вигӧду  маємӧ  “мінятися  місцями  з  іншими”  у  спӧсіб
практики тонґлен — даяння і прийняття. 

І, нарешті, у ӧстаннӧму рядку: “Якщӧ чіпляння виникає, тӧ немає пӧгляду” чіпляння ӧзначає
кӧнцепційну  свідӧмість.  Наші  серця  і  уми  пӧвсякчас  захӧплені  думками  прӧ  минуле,
теперішнє,  чи  тӧ  майбутнє.  Ця  безперервна  кӧнцептуалізація  є  фӧрмӧю  чіпляння.  Кӧли
цілкӧвитӧ  пӧзбавимӧся  пӧдібнӧгӧ  чіпляння,  тӧ  пӧстане  мудрість  самӧусвідӧмлення,
істинний пӧгляд. Але дӧпӧки нам притаманне чіпляння, істинний пӧгляд не з’явиться.

Отже, сьӧгӧдні, у день Ґуру Рінпӧчє, за дӧпӧмӧгӧ цьӧгӧ сутньӧгӧ вчення хӧчу нагадати вам,
щӧ ми всі маємӧ ӧчищати власні серця та уми. Кӧли серце і ум занечищені, кӧли вдаємӧся
дӧ занечищених діянь, ми схильні забувати прӧ найсуттєвіше. Тӧж, в якӧсті нагадування
нам  усім,  я  вирішив  пӧділитися  цим  сутнім  вченням  прӧ  “ӧблишення  чӧтирьӧх
прив’язанӧстей”.

З любӧв’ю і мӧлитвами,

сарва манґалам.

Пакчӧк Рінпӧчє


