
 

 

Ґуру-йоґа і стадія зародження  

 

 

 

Дорогі друзі близькі і далекі, 

 

як завжди, я сподіваюся, що це повідомлення застало вас в доброму здоров’ї, благополуччі та 

щасті. У цей день Ґуру Рінпочє я хотів би поділитися з усіма вами деякими дорогоцінними 

настановами Падмасамбгави з  “Квінтесенції пронизливо ясної Мудрості” (Yangtik Yeshé 

Zangtal),  четвертої глави “Коментаря до сутності усних настанов: дорогоціності, яка виповнює 

бажання” із циклу  “Звершення просвітленого серця Ґуру – практики що усуває всі перешкоди” 

(Tukdrup Barché Künsel). Це в основному настанови щодо Ґуру-йоґи в контексті попередніх 

практик, а також вступ до стадії зародження, звершення з характеристиками, звершення без 

характеристик і найвище звершення Великої Виповненості  (Дзоґчен): 

 

 

 



Виконуй зовнішню практику у формі молитви, 

а внутрішню практику — у формі наближення. 

Потому — отримай чотири посвяти й розчини [Ґуру] в собі. 

В осяйнім стані серця-ума, неподільнім із Ґуру, 

зосередься на плеканні потаємного, найвищого Ґуру. 

 

Практикою великої порожності — відкритості таковості, 

у якій всі відносні й абсолютні явища 

є величчю щонайвищої дгармакаї — неподільності двох Істин, 

осягнеш смерть як природний стан осяйної ясності. 

 

Практикою всеосяйного самадгі 

у спосіб ілюзорного неконцепційного співчуття 

до істот, які не осягнули цього, і які сповнюють весь простір, 

бардо постане формами божеств Чарівної Мережі. 

 

Зокрема, задля очищення процесу народження, 

практикуй стадію розвитку,  

що спиняє чіпляння за звичайні пережиття. 

 

По-перше, я маю сказати вам, що сьогодні у світі багато людей вже знайомі з певною Дгармою 

і хочуть її практикувати. Однак через своє походження, життєвий досвід, звички та характери 

ми часто не розуміємо ключових положень Дгарми. У нашій практиці ми прискіпливо 

перебираємо настановами і тому не досягаємо справжніх результатів. Я бачив це багато разів, 

тому хотів би поділитися з вами кількома ключовими порадами на основі свого власного 

досвіду. 

 

Серед чотирьох основ Ґуру-йоґа є найважливішою. Вона полягає в тому, щоб бачити Ґуру як 

Будду; сприймати всю діяльність Ґуру як пробуджену діяльність; знати, що Ґуру є втіленням усіх 

будд, у своїй доброті вищим навіть за Будду; знати, що їхня природа є трьома каями, 

невіддільними від природи нашого ума; і бачити все що виникає поміж видимого та існуючого 

як Ґуру. Мати повну довіру і віру в усе це надзвичайно важко. Однак, якщо ви здатні правильно 

практикувати Ґуру-йоґу, цього достатньо, щоб досягти вищих сіддг і усвідомити природу ума. 



Цьому вчили в усіх лініях Махамудри та Великої Виповненостіі, лініях від’ядгар та сіддгів, а 

також традиції благословень. 

Отже, як ми практикуємо Ґуру-йоґу? По-перше, на зовнішньому рівні — ми молимося до Ґуру 

Рінпочє; потім, на внутрішньому, ми читаємо й отримуємо чотири повноваження; нарешті, на 

таємному, ми неподільно змішуємо свій ум із умом Ґуру. 

 

Деякі люди не розуміють мети Ґуру-йоґи і думають, що це Ґуру промиває їм мізки, щоб 

контролювати їх. Така ймовірність існує, але саме тому так важливо бути справжнім учнем, 

який слідує за справжнім ґуру зі справжньої традиції  зі справжніми настановами. Не слід просто 

практикувати Ґуру-йоґу з будь-яким ґуру, будь-яким учнем, будь-яким вченням чи будь-якою 

традицією. Усе це має бути справжнім. Тоді що таке справжній ґуру? Той, хто має справжній 

досвід і усвідомлення ключових положень Дгарми, так що цей досвід і усвідомлення 

безперервно постає у потоці його ума. Справжній ґуру розпізнає погляд, залишається в 

медитації та діє відповідно до того, що слід прийняти, а від чого слід відмовитися. Таким чином, 

він є автентичним Тілом, Мовою та Умом. 

 

Однак учням може бути дуже важко визначити, справжній ґуру чи ні. Ось чому нам спочатку 

потрібно вивчати Дгарму, отримуючи вчення та розуміючи ключові моменти. Потім нам 

потрібно зародити прагнення зібрати накопичення та очистити затьмарення. І нарешті, нам 

потрібно благати Ґуру Рінпочє, майстрів традиції, будд і бодгісаттв і трьох  дорогоцінних. 

 

Потім настає стадія зародження, якою сьогодні багато учнів нехтують, вважаючи, що це 

простий ритуал і візуалізація, гра уяви. Це абсолютно помилкове сприйняття. Учні бажають 

практикувати вчення бардо, дивлячись зверхньо на стадію зародження, не розуміючи, що 

стадія зародження власне готує нас до бардо. Проте, бажаючи отримати вчення бардо, учні 

мають рацію: мій найдобріший корінний ґуру, К’ябдже Тулку Урґ’єн Рінпочє, також казав, що 

учні Дгарми повинні практикувати і готуватися до бардо, щоб не пропустити можливість 

звільнення. 

 

Стосовно бардо Ґуру Рінпочє сказав, що відносне і остаточне є  вища неподільність двох істин, 

велика дгармакая. Ми використовуємо термін «вища», тому що це стосується визнання того, 

що всі відносні видимості є чистою природою божества — не нечистою оманою, а 

нероздільністю п’яти кай і п’яти мудростей. Їхня суть є дгармакая, порожність або основний 

простір явищ. Це остаточний погляд Магайоґи, який розглядає всі відносні прояви як форми 



божеств, сутністю яких є порожність, дгармакая; і це те, що ми називаємо вищою неподільністю 

двох істин. Це краще, тому що в контексті сутри чистота всіх обумовлених  проявів лише 

припускається, а не викладається явно. 

 

З точки зору практики нам потрібно відтворити три самадгі: самадгі таковості, всеосяйне 

самадгі і самадгі причини. Самадгі таковості — це природа ума, порожність, розпізнавання ріґпи 

та перебування в цьому стані. Серед трьох кай вона відповідає дгармакаї. Завдяки цій практиці 

в бардо смерті ми можемо розпізнати дгармакаю та звільнитися в ній. Тому самадгі таковості є 

методом звільнення в дгармакаю. 

 

Всеосяйне самадгі — це співчуття. Яка користь від співчуття? Серед трьох кай воно відповідає 

самбгогакаї. У бардо дгармати це метод розпізнавання динамічних проявів як володарів п’яти  

буддових родин і, таким чином, звільнення в самбгогакайю. 

 

Самадгі причини – це неподільність співчуття та порожнечі, що виникають у формі нірманакаї 

як початковий корінний склад. Таким чином, на етапі зародження першою опорою нашої 

візуалізації є склад. Це перші двері до стадії зародження, тому що її мета — очистити наше 

чіпляння за звичайні, нечисті прояви, нашу оману щодо себе та інших. Серед трьох кай ця 

відповідає нірманакаї. З точки зору переваг самадгі причини є методом і сприятливим зв’язком 

для звільнення в бардо становлення та перенародження в чистій сфері нірманакаї. 

 

Таким чином завдяки силі та благословенню кожної з трьох кай ми можемо звільнитися у  

відповідний спосіб до  чистої сфери. Це досягається шляхом очищення кожного з трьох бардо 

через три самадгі, які очищають звичні тенденції . Самадгі таковості очищає бардо часу смерті 

і веде до чистої сфери дгармакайї. Всеосяйне самадхі очищає бардо дгармати і веде до чистої 

сфери самбгогакаї. Самадхі причини очищає бардо становлення і веде до чистої сфери 

нірманакаї. 

 

Учні, які нехтують стадією зародження, не отримують благословення ґуру і не досягають 

впевненості ані через віру, ані через знання. Оскільки вони не набувають ні стійкої віри, ні 

мудрості, їм бракує основи практики. Тому вони не отримують благословення, і їхня практика 

не приносить бажаних результатів. Нам потрібно перевірити себе та наше власне розуміння 

етапу зародження, щоб уникнути цієї пастки. 



Насправді немає жодних причин для будь-кого з вас ігнорувати глибинну стадію зародження 

таємної мантри. Якщо так робити, це наче відкидати співчуття та відносну бодгічітту на шляху 

сутр. У контексті сутри, якщо ви нехтуєте методами співчуття або накопиченням заслуг, ви не 

накопичите мудрості. Без досконалості щедрості, дисципліни, терпіння, старанності та 

медитації неможливо досягти досконалості мудрості. Таким же чином, не покладаючись на 

етап зародження, неможливо практикувати етап звершення. 

 

Тому для будь-кого, хто практикує нині і має бажання практикувати або може захотіти 

практикувати в майбутньому, важливо розуміти основні пункти Дгарми і практикувати 

відповідно. Якщо ви практикуєте абияк, ви досягаєте абияких результатів — і лише 

практикуючи те, чого вас навчають, ви також можете досягти результатів, яким вас навчали. 

 

Нехай благословення Махаґуру, який втілює три корені, наповнять ваше тіло, мову та ум. 

Сарва Мангалам. 

 

 

 

Пакчок Рінпочє 


