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Дорогі дгармічні друзі! 

Як і завжди, сподіваюся, що у вас все гаразд, що ви здорові та щасливі. В цей день 

Ґуру Рінпочє хочу поділитися з вами кількома рядками з першої глави Сутри 

“Позамежна мудрість у восьми тисячах рядків”, це глава про “Практику відання усіх 



аспектів”. Тут, з благословіння Будди Шак’ямуні, Субгуті навчає Шаріпутру та  інших 

бодгісаттв про позамежну мудрість, і пояснює її таким чином: 

 

“Отже, Бгаґаване, яким чином практикують бодгісаттви-магасаттви, які 

плекають позамежну мудрість? Завдяки бодгічітті, їхні серця-уми ніколи не 

стають зарозумілими. Ось так вони практикують. “Чому так?”, спитаєте ви. 

Оскільки немає серця-ума як такого, адже природа серця-ума — це ясність”. 

 

У відповідь на це поважний Шаріпутра далі запитує, чи серце-ум існує, чи його не 

існує. Коли Субгуті пояснює, що серце-ум не є існуючим, Шаріпутра питає його, що 

це може означати, а Субгуті відповідає так: 

 

“Поважний Шаріпутро, не-існування серця-ума означає, що він є незмінний і 

неконцепційним”. 

 

Це, власне, охоплює суть всіх вчень Будди: природа серця-ума, яку також називають 

буддова природа, позамежна мудрість, ясність, звичайна свідомість, усвідомлення, 

пробудженість, порожність, дгармакая, або будда... Для того, щоби взріти її, 

осягнути її і проявити її, маємо слідувати вченням Будди. Насправді, найвищі, 

неперевершені вчення Будди є унікальними в тому, що пропонують методи 

осягнення природи серця-ума. 

 

Отже, для того, щоб осягнути його природу, маємо спершу збагнути, що серце-ум 

не існує насправді як такий, але його природа — це ясність, і тому він є незмінним і 

неконцепційним. Ось це — основна мета всіх практик основи Великого Серединного 

Шляху (Мага-Мадг’ямака), шляху Великої Печатки (Мага-Мудра), і плоду Великої 

Виповненості (Мага-Сандгі). Основна практика Великої Колісниці (Магаяни), або 

позамежних досконалостей (параміт) — це основа Великого Серединного Шляху. 

Основна практика всіх Нових Шкіл тибетського буддизму (Сарма) — це  шлях 

Великої Печатки. Основна практика Давньої Школи  тибетського буддизму (Ньїнґма) 

— це плід Великої Виповненості. Але у будь-якому разі, всі вони мають однакову 

мету: познайомити із природою серця-ума, якою є ясність, і привести до її осягнення. 

 

Таким чином, суть всіх вчень усіх будд трьох часів — минулого, теперішнього і 

майбутнього, — а також трьох кай — дгармакаї, самбгогакаї і нірманакаї — саме це. 

Для того, щоб осягнути це, маєте навчатися, осмислювати і медитувати. Маєте 

накопичити надбання. Вам необхідна бодгічітта, а також маєте закладати прагнення 

і робити присвяту. 



 

Отже, основне, чим хочу поділитися із вами сьогодні — це те, що надзвичайно 

важливо зустріти автентичного вчителя, отримати ясні й глибокі вчення, 

практикувати їх глибоко і правильно. Зустріч з автентичним вчителем, істинні 

настанови, щирий учень і справжня Дгарма — це незамінні складові для осягнення 

суті всіх вчень. 

 

З любов’ю і молитвами, 

 

сарва манґалам. 

 

Пакчок Рінпочє 

 


