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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 декількома 

цитатами з однієї з моїх найулюбленіших сутр — “Самадгіраджа: цар медитації”. 

 



Перший важливий уривок, яким хочу поділитися, походить з першої глави, де Будда 

каже Юному Місяцеві: 

Юначе, бодгісаттви-магасаттви, які опанують оцю єдину дгарму, набудуть всі 

чесноти й швидко сягнуть цілковитого довершеного Пробудження. Що це за 

дгарма? Юначе, ставлення бодгісаттв-магасаттв до всіх істот вирізняється 

рівністю. Їхні серця-уми націлені на добродіяння, вони вільні від гніву та 

упередженого розділення. 

Ба більше, юначе, бодгісаттви-магасаттви, які з рівністю сприймають всіх 

істот, і чиї серця-уми націлені на добродіяння і вільні від гніву та упередженого 

розділення, сягнуть самадгі, що відоме як “осяйна тотожність природи всіх 

явищ”. 

Щодо цього уривку, хочу зазначити, що в наші дні більшість медитаторів вважають, 

що для досягнення Пробудження чи самадгі достатньо лише сидіти й медитувати. 

Тим не менш, маємо застосовувати на практиці деякі вчення. Зокрема, маємо набути 

ставлення рівності. Переважній більшості з нас не притаманна така рівність 

ставлення, натомість проявляємо упередженість і однобічність. Тож справді маємо 

плекати ставлення рівності, вільне від гніву та упередженості. Власне, ці якості — 

незамінні. Бо інакше, все, що сприймаємо і спостерігаємо, лишатиметься виключно 

нашими власними проекціями, і ми не зможемо побачити різницю. 

Другий уривок, яким хочу поділитися, міститься у третій главі. Тут наводиться 

перелік буддових чеснот: 

Яким є Бгаґаван? Це татхаґата, аргат, цілковито пробуджений; із довершеною 

мудрістю і поводженням; суґата; той, хто відає істот світу; неперевершений 

провідник, що приборкує істот; вчитель богів і людей; будда, бгаґаван. 

Татхаґата — це природний результат заслуги. Це неминучий результат 

джерел блага. Він сповнений терпінням. Це прояв скарбниці заслуги. Його 

прикрашають досконалі ознаки великої істоти. Його уквітчують досконалі 

риси великої істоти. Його поводження взірцеве. Він аніколи не виглядає 

неприємно. Він несе радість тим, кого мотивує віра. Його мудрість 

непереможна. Його сили нездоланні. Він — вчитель усіх істот. Він — батько 

всіх бодгісаттв. Він — цар усіх шляхетних істот. Він є керманичем для тих, хто 

на шляху. Його мудрість незмірна. Його красномовність незбагненна. Його 

голос чистий. Його мова зачаровує. Його фізична форма напрочуд гарна. Його 

тіло незрівнянне. Світ жадань його не затьмарює. Світ форм його не 

забруднює. Світ без форм його не погіршує. Він вільний від страждання. Він 



звільнився від сукупностей-скандг. Він відокремився від елементів. Він 

приборкав органи чуттів. Він розсік вузли. Він вільний від обурення. Він 

відпустив жадання. Він переправився через велику ріку. Він виповнений у 

мудрості. Він ствердився у мудрості будд-бгаґаванів минулого, майбутнього і 

теперішнього. Він не залишається в нірвані. Він посідає вершину буття. Він на 

тому рівні, де він бачить всіх істот. Юначе, такі є татхаґатові чесноти.* 

Будь ласка, прочитайте перелік цих благих якостей уголос принаймні один раз. 

Важливо, щоби ми їх знали, оскільки чесноти Будди водночас є чеснотами нашої 

власної природи. Якщо не можемо помислити буддові якості, тоді не зможемо 

помислити якості нашої власної природи. Будда тотожний нашій природі. Тому, 

щоразу, коли зачитуватимете цей перелік чеснот, накопичуватимете заслугу, 

пам’ятуватимете благі якості Будди, зродите віру в Будду та спізнаєте власний 

потенціал. 

 

З любов’ю і молитвами, 

сарва манґалам. 

 

Пакчок Рінпочє 

 

*Український переклад підготовлено на основі англійського 

перекладу проекту 84000. 
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