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༄༅༎་རྒྱལ་བ་འབྲི་གུང་པ་ཆེན་པོ་ལ་བརེན་པའྲི་བླ་མ་མཆོད་པའྲི་ཆོ་ག་ཤྲིན་ཏུ་བསྡུས་ 
པ་བཞུགས་སོ༎

СКОРОЧЕНИЙ РИТУАЛ ҐУРУ-ЙОҐИ  
ВЕЛИКОГО ПЕРЕМОЖНОГО ДРІКУНҐПИ

༈བདག་ལ་སྡང་བར་བྱེད་པའི་དགྲ། གནདོ་པར་བྱེད་པའི་བགྱེགས།
даґ-ла данґ вар джє-пей дра/ ньо-пар джє-пей ґєк/
Всі істоти, матері мої, безмежні кількістю, як небо – 
насамперед усі, хто неприязні до мене

ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་བར་དུ་གཅདོ་པར་བྱེད་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་གཙ་ོབས་པའི།
тхар-па данґ тхам-чє кх’єн-пей бар-ду чьо-пар джє-па 
тхам че-к’ї цо джє-пей/
і всі шкідники, зокрема хто шкодить 
просвітлін́ню й усевід́анню –

མ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སྱེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདྱེ་བ་དང་ལྡན།
ма нам-кха данґ ньям–пей сем-чєн тхам-чє де-ва данґ ден/
хай звільняться від страждання, хай щасливі будуть

སྡུག་བསྔལ་དང་བྲལ།
མྱུར་དུ་བླ་ན་མྱེད་པ་ཡང་དག་པར་རགོས་པའི་བང་ཆུབ་རིན་པ་ོཆྱེ་ཐབོ་པར་བ།
дунґел данґ дрел ньюр-ду ла-на ме-па янґ даґ-пар дзоґ-пей 
джянґ-чуб рін-по-чє тхоб-пар-джя/
і якнайшвидше просвітляться цілком, без вороття!

ཞྱེས་ལན་གསུམ་དང༌།
повторити тричі
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དྱེའི་ཆྱེད་དུ་སངས་མ་རྒྱས་ཀི་བར་དུ་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་དགྱེ་བ་ལ་བཀལོ།
дей чє-ду санґ ма-ґ’є к’ї бар-ду лу-нґак ї-сум ґє-ва ла кол/
З цією метою творю добро тілом, мовою і подумки 
доки просвітлюся.

མ་ཤིའི་བར་དུ་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་དགྱེ་བ་ལ་བཀལོ།
ма-шей бар-ду лу-нґак ї-сум ґє-ва ла кол/
Творю добро тілом, мовою і подумки до самої смерті.

དུས་དྱེ་རིང་ནས་བཟུང་སྱེ་ཉི་མ་སང་ད་ཙམ་གི་བར་དུ་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་དགྱེ་བ་ལ་བཀལོ།
ду де-рінґ не зунґ-те ньї-ма санґ да цам-ґ’ї бар-ду лу-нґак 
ї-сум ґє-ва ла кол
Творю добро тілом, мовою і подумки відтепер 
до цього часу завтра.

Довша молитва Притулку:

༈།ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ་པའི་སྱེམས་ཅན་ཐམས་ཅད།
нам-кхай тха-данґ н’ям-пай сем-чєн тхам-чє/
Для всіх істот, безмежних кількістю, як небо,

ཕགོས་བཅུ་དུས་གསུམ་གི་དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡནོ་ཏན་འཕིན་
ལས་ཐམས་ཅད་ཀི་ང་ོབརོ་གྱུར་པ།
чоґ чу ду сум ґ’ї де шін шеґ па тхам чє к’ї ку сунґ тхуґ 
йон-тен трін-лє тхам чє к’ї нґо-вор ґ’юр-па/
воістину Ви сутність Тіла, Мови і Свідомості, Якостей і Дій  
усіх минулих, нинішніх і прийдешніх Будд всіх десяти сторін,

ཆསོ་ཀི་ཕུང་པ་ོསངོ་ཕག་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞིའི་འབྱུང་གནས།
чьо-к’ї пунґ-по тонґ-траґ ґ’я-чу ца-жей юнґ-не/
джерело Дгарми вчень, яких вісімдесят чотири тисячі, 
Провідник усіх шляхетних громад Санґхи:
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འཕགས་པའི་དགྱེ་འདུན་ཐམས་ཅད་ཀི་མངའ་བདགདིན་ཅན་རྩ་བ་དང་བརྒྱུད་པར་བཅས་པའི་
དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའ།ོ
паґ-пей ґєн-дун там-чє к’ї нґа-даґ дрін-чєн цава данґ ґ’юпар чє-
пей пал-ден лама дампа намла к’яб су чі-о/
у корінному Ламі доброму й у всіх всеславних Лам Роду 
Передачі Притулок ми беремо;

།ཡི་དམ་དཀིལ་འཁརོ་གི་ལྷ་ཚགོས་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའ།ོ
їдам к’їл-кхор ґі хла-цоґ нам ла к’яб су чі-о/
у божеств мандал Їдамів Притулок ми беремо;

།སངས་རྒྱས་བཅམོ་ལྡན་འདས་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའ།ོ
санґ-ґє чом-ден де нам ла к’яб су чі-о/
у позамежних Будд усіх Притулок ми беремо;

།དམ་པའི་ཆསོ་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའ།ོ
дам пей чьо нам ла к’яб су чі-о/
у Дгармі істинній Притулок ми беремо;

།འཕགས་པའི་དགྱེ་འདུན་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའ།ོ
паґ-пей ґєн-дун нам ла к’яб су чі-о/
у шляхетних Громад Санґхи Притулок ми беремо;

།དཔའ་བ་ོམཁའ་འགྲ་ོཆསོ་སྐྱངོ་སྲུང་མའི་ཚགོས་ཡྱེ་ཤྱེས་ཀི་སྤྱན་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་
མཆིའ།ོ
паво кхандро чьо к’йонґ сунґ мей цоґ єше к’ї чєн данґ ден-па  
нам ла к’яб су чі-о/
у Даків і Дакінь, Охоронців Дгарми і Захисників, що мають 
Око Мудрості, Притулок ми беремо.
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།ཞྱེས་ཅི་རིགས་དང༌།
Бодгічітний намір:

།བང་ཆུབ་སིང་པརོ་མཆིས་ཀི་བར། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི།
чджянґ чуб ньїнґ пор чі к’ї бар/ санґ’є нам ла к’яб су чі/
Доки досягну суті просвітління, у всіх Будд беру Притулок,

།ཆསོ་དང་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་ཡི། །ཚགོས་ལའང་དྱེ་བཞིན་སྐྱབས་སུ་མཆི།
чо данґ джянґ чуб сем па ї/ цхоґ ла анґ де жін к’яб су чі/
і так само в Дгармі й у Громадах бодгісатв.

།ཇི་ལྟར་སྔནོ་གི་བདྱེ་གཤྱེགས་ཀིས། །བང་ཆུབ་ཐུགས་ནི་བསྐྱྱེད་པ་དང༌།
джі тар нґьон ґ’ї де шеґ к’ї/ джянґ чуб тхуґ ні к’є па данґ/
Як Суґати попередні любов плекали й намір просвітління

།བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའི་བསླབ་པ་ལ། །དྱེ་དག་རིམ་བཞིན་གནས་པ་ལྟར།
джянґ чуб сем пей лаб па ла/ де даґ рім жін не па тар/
і йшли шляхом бодгісатв, так само й я, на благо всіх,

།དྱེ་བཞིན་འགྲ་ོལ་ཕན་དནོ་དུ།
де жін дро ла пен дон ду/
зароджую в собі любов і намір просвітління,

།བང་ཆུབ་སྱེམས་ནི་བསྐྱྱེད་བགི་ཞིང༌། །དྱེ་བཞིན་དུ་ནི་བསླབ་པ་ལ།  
།རིམ་པ་བཞིན་དུ་བསླབ་པར་བགི།
джянґ чуб сем ні к’є ґ’ї жінг/  
де жін ду ні лаб па ла/ рім па жінду лаб пар ґ’ї/
й старанно перейду щаблі навчання й практики.

།ཞྱེས་ལན་གསུམ།།
повторити тричі
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Передмова
У буддизмі є багато практик як методів просвітлення. Серед них – 
медитація на Ґуру є однією з найважливіших та найефективніших для 
реалізації Магамудри. Тут є практика Ґуру-йоґи Джіктена Сумґона. Він, 
інкарнація Наґарджуни і засновник Роду Дрікунґ Каґ’ю, жив у Тибеті в 
1143-1217 роках. Хоча практика ця досить стисла, вона самодостатня для 
очищення тіла, мови і свідомості у стан просвітлення. 

Великий Лама Кончок Норсанґ казав: «У минулому Майстри Каґ’ю 
вчили: оскільки Корінний Лама є неперевершеним полем надбання 
блага, щоб бути достойним його Роду Передачі, необхідно робити офіри 
Ламі й виконувати Ґуру-йоґу, вона – найвища практика: моління до Лами 
є в серцевині всіх практик. Великі просвітлені Вчителі, такі як Марпа, 
Міларепа, Ґамбопа, Пхаґмодрупа, Джіктен Сумґон та інші Каґ’юпівські 
Майстри, мають таку силу благословінь, яка дійсно трансформує і 
просвітлює свідомість учнів. Якщо ви приймете когось із них за свого 
Корінного Ламу та віддано молитиметесь до них, ви отримаєте їхні 
благословіння, адже в цьому є велика обітниця тих Майстрів. Хто називає 
себе послідовником тих Лам, той має бути наполегливим у практиці 
Ґуру-йоґи».

У  «Житті  та  звільненні Джіктена Сумґона: Ріки Павича й Лева», Майстер 
каже: «Якщо будь-хто навіть просто почує моє ім’я чи подумає про 
мене віддано і з вірою, то хай би яку благу практику вони робили, вони 
обов’язково перетнуть океан самсари... Відтак віддано моліться до свого 
Майстра, та практикуйте згідно з його настановами. Так ви без сумніву 
досягнете вище звершення».

Появу Великого Лами, Джіктена Сумґона, передбачив Будда  в  багатьох  
сутрах  і  тантрах. Буддова діяльність незрівнянного Владики Джіктена 
Сумґона – неперевершена та незбагненна. Тільки сам Будда може 
вповні розуміти її. Із вуст Великого Лами Ратни: «Втілення мудрості, 
співчуття й енергії всіх будд і бодгісатв десяти сторін і трьох часів, 
Захисник трьох сфер, Майстер Вінаї, Вчитель шравак і пратьєкабудд, 
духовний батько бодгісаттв, Майстер усіх Тантр неперевершеної 
Мантраяни – це незрівнянний Лама, Джіктен Сумґон, Ратнашрі».  

Якщо ви стало практикуєте цю медитацію, вона охоплює всі інші 
практики Ваджраяни. Ця практика пробуджує суттєву природу єства, 
вона ж бо істинна природа Ваджрадгари. Позаяк вона вводить у стан 
єдності учня й Лами Ваджрадгари, відданість і перекона́ння, які є в основі 
Ґуру-йоґи – це справжнй метод реалізації вищої істини.
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༈རྒྱལ་བ་འབིྲ་གུང་པ་ཆྱེན་པ་ོལ་བརྱེན་པའི་བླ་མ་མཆདོ་པའི་ཆ་ོག་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ།། ན་མ་ོགུ་རུ། འདིར་གང་ཟག་གང་
དག་བླ་མ་མཆདོ་པ་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་ས་བཅད་ཙམ་ཆག་མྱེད་རྒྱུན་འཁྱེར་དུ་བགི་ན། བླ་མ་མཆདོ་པའི་ཚགོས་ཞིང་གི་
དྲུང་དུ། ཆུ་གཉིས་ཉྱེར་སྤྱདོ་བཤམས། བདྱེ་བའི་སན་ལ་འདུག་ནས་འདི་སྐད་ད།ོ
Намо Ґуру! Ця скорочена версія офіри Духовним Учителям (Ґуру-
Йоґа) – для загального використання. Зробіть сім офір Трьом 
Перлинам і, пробудивши в собі правильну настанову, медитуйте.

།མཆགོ་གསུམ་ཀུན་འདུས་བླ་མ་ལྷར།  །བང་ཆུབ་བར་དུ་བདག་སྐྱབས་མཆི།
чоґ-сум кун-ду лама хлар/ джянґ-чуб бар-ду даґ-к’яб чі/
В Ламі-Будді – втіленні трьох Перлин – 
беру Притулок доки просвітлюся.

།ཉམ་ཐག་མཁའ་ཁབ་འགྲ་ོསྒལོ་ཕིར།  །བླ་མ་སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་བརྩནོ་བ།
н’ям-тхаґ кха-к’яб дро-дрол чір/ лама санґ-ґ’є друб-цьон джя/
З метою звільнення усіх істот стражденних, докладу зусиль, 
аби втіли́ти стан мого просвітленого Лами.

།ལན་གསུམ་གིས་སྐྱབས་སྱེམས་དང༌།
повторити тричі

མཆདོ་པ་བིན་རླབས་ནི།
Освячення підношень:

།ལྷ་དང་མི་ཡི་མཆདོ་པའི་རས།  །དངསོ་སུ་བཤམས་དང་ཡིད་ཀིས་སྤྲུལ།
хла-данґ мі-ї чьо-пей дзе/ нґьо-су шям-данґ ї-к’ї трул/
Хай божественні й людські офіри – і фізичні, і уявні,

།ཕི་ནང་གསང་བ་བླ་མྱེད་པའི།  །ནམ་མཁའི་ཁམས་ཀུན་ཁབ་གྱུར་ཅིག
ч’ї-нанґ санґ-ва ла-ме пей/ нам-кхей кхам-кюн к’яб дж’юр чіґ
зовнішні, внутрішні, таємні й сокровенні – 
заповнюють весь простір.
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།ན་མོ་རཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། །ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ་བཛྲ་སཱ་ར་པྲ་མརྡྷ་ནྲི་ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ་ཨརྷ་ཏེ་སམྱཀཾྶ་བུདྡྷ་ཱཡ།
ཏདྱ་ཐཱ། ཨཾོ་བཛྲེ་བཛྲེ་མ་ཧཱ་བཛྲེ། མ་ཧཱ་ཏེ་ཛོ་བཛྲེ། མ་ཧཱ་བྲིདྱཱ་བཛྲེ། མ་ཧཱ་བོ་དྲི་ཙིཏྟ་བཛྲེ།  
མ་ཧཱ་བོ་དྲི་མཎོ་པ་སཾ་ཀྲ་མ་ཎ་བཛྲེ། སརྦ་ཀརྨ་ཨཱ་ཝ་ར་ཎ་བྲི་ཤོ་ད་ན་བཛྲེ་སྭཱ་ཧཱ།
НАМО РАТНА ТРАЯ-Я/ НАМО БГАҐА ВАТЕ ВАДЖРА САРА  
ПРА МАРДАНІ/ ТАТХАҐАТАЯ/ АРГАТЕ САМ’ЯК САМБУДДГАЯ/ 
ТАДЬЯТХА/ ОМ ВАДЖРА ВАДЖРА/ МАГА ВАДЖРА/  
МАГА ТЕДЖО ВАДЖРА/ МАГА ВІДЬЯ ВАДЖРА/  
МАГА БОДГІ ЧІТТА ВАДЖРА/ МАГА БОДГІ МАНДО ПАСАМ 
КРАМАНА ВАДЖРА/ САРВА КАРМА АВАРАНА ВІШО ДГАНА 
ВАДЖРА СВАГА/ 

ཞྱེས་སགོས་མཆདོ་སིྤན་གཟུངས་ལན་གསུམ།
повторюємо цю офірну мантру тричі

ཚགོས་ཞིང་བསྐྱྱེད་པ་ནི།
Візуалізуємо поле надбання блага:

རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་ཡི་དམ་ལྷར་གསལ་བའི།
ранґ-ньї ке-чіґ їдам хлар-сел вей/
Вмить і ясно постаю Їдамом.

།མདུན་མཁར་རིན་ཆྱེན་ཁི་མཆགོ་ཡིད་འངོ་རྩྱེར།
дун-кхар рін-чєн трі-чхоґ ї-вонґ цер/
У просторі переді мною – прегарний дивовижний трон;

།པད་ཟླ་ཉི་སྱེང་རྩ་བའི་བླ་མ་དང༌།
пе-да ньї-тенґ ца-вей лама данґ/
на ньому – сидіння з лотосу і дисків сонця й місяця,

།དབྱེར་མྱེད་རྒྱལ་མཆགོ་འཇིག་རྱེན་གསུམ་གི་མགནོ།
єр-ме ґ’ял-чхоґ джік-тен сум-ґ’ї ґьон/
на ньому воссідає мій Лама корінний,  
невід‘ємний від Джіктен Сумґона1.
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།སྐུ་མདགོ་དཀར་དམར་མཚན་དཔྱེའི་གཟི་བརིད་འབར།
ку-доґ кар-мар цен-пей зі-джє вар/
Він білий із червоним відтінком, шляхетно сяє  
світлом головних і другорядних рис2.

།ལི་ཁིའི་མདངས་འཕགོ་ཆསོ་གསོ་ཤ་འགག་དང༌།
лі-трій данґ-троґ чьо-ґьо шя-ґаґ данґ/
Вбраний у шафранові дгармічні ряси.

།ངྱེས་དནོ་གྲུབ་པའི་བཀའ་རགས་ཅདོ་པན་དམར།
нґє-дон друб-пей караґ чьо-пен мар/
На ньому червона ритуальна шапка –  
знак вищого досягнення.

།ཁ་དགོ་ལྔ་ལྡན་དབང་གཞུའི་གུར་ཁིམ་དབུས།
кха-доґ нґа-ден ванґ-шюй ґур-к’їм-у/
Його оточує райдужний п’ятикольоровий німб.

།བདུད་འདུལ་ཏིང་འཛིན་ཕག་བཅས་རརོ་དཀིལ་བཞུགས།
дю-дул тінґ-дзін чхаґ-чє дор-к’їл жуґ/
Він воссідає в позі лотоса, його руки –  
в жесті медитації й опанування Мари.

།དྱེ་ལ་ལྟ་སྤྱདོ་སམོ་པའི་བླ་མ་དང༌།
де ла та-чьо ґом-пей лама данґ/
Довкола нього – на лев’ячих тронах  
та сидіннях з дисків місяця –

།གཅིག་འདྱེས་དནོ་བརྒྱུད་གསྱེར་གི་ཕྱེང་བས་བསྐརོ།
чіґ-дре дон-ґ’ю сер-ґ’ї тренґ-ве кор/
Лами золотого Роду Передачі3,
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།མདུན་རྒྱབ་གཡས་གཡནོ་སྱེང་ཁི་པད་ཟླའི་སྱེང༌།
дун-ґ’яб є-йон сенґ-трі пе-дей тенґ/
і Лами Родів глибокого осягнення, дій та медитації,

།ཡི་དམ་ལྷ་ཚགོས་མཆགོ་གསུམ་ཆསོ་སྲུང་བཅས།
ї-дам хла-цоґ чоґ-сум чьо-сунґ чє/
а також Їдами, Триратна4 й Охоронці Дгарми.

།སིྤན་ཕུང་ལྟར་དཀིགས་གནས་གསུམ་ཡི་གྱེ་ལས།
о-трьо тар-тріґ не-сум ї-ґе лє/
Випромінюючи світло з трьох складів у трьох місцях5,

།འདོ་འཕསོ་རང་འདའི་ཡྱེ་ཤྱེས་སྤྱན་དངས་གྱུར།
о-трьо ранґ-дрей є-ше чєн-дранґ ґ’юр/
вони запрошують джнянасатв6 у тотожних їм формах.

།སྤྱན་འདྱེན་ནི།
Запрошення:

།སབོས་བཅུའི་རྩལ་མངའ་རྒྱལ་དབང་སྐྱབོ་པ་རྱེ།
тоб-чюй цел-нґа ґ’ял-ванґ к’йоб-па джє/
О, Владико К’йобпа7, Влада́рю сил, яких є десять8,

།མཆགོ་གསུམ་རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚའིོ་འཁརོ་དང་བཅས།
чоґ сум ца-сум ґ’я-мтцой кхор-данґ чє/
та Ваш почет – океане Трьох Коренів 
і Трьох Коштовностей:

།སྔནོ་སནོ་དམ་བཅའ་མཐུ་ཡིས་སྐད་ཅིག་ལ།
нґьон-мон дам-ча ту-ї кє-чіґ ла/
прошу вас – з’явіться перед нами в цьому місці,
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།འགྲ་ོལ་རྱེས་བརྩྱེས་གནས་འདིར་གཤྱེགས་སུ་གསལོ།
дро-ла джє-це не-дір шеґ-су сол/
згідно з обітницею, яку на себе ви взяли́ зі співчуття до всіх істот.

།གདངོ་ལྔའི་ཁི་དང་མཚ་ོསྐྱྱེས་ཀུན་ཕན་སྱེང༌།
донґ-нґей трі-данґ цо-к’є кюн-пхен тенґ/
Прошу Вас, воссядьте на лев’ячому троні  
й на сидінні з сонця й місяця,

།ཐུགས་གསང་དགྱེས་པའི་གར་གིས་བརན་པར་བཞུགས།
тхуґ-санґ ґ’є-пей ґар-ґ’ї тер-пар жуґ/
і лишайтеся в такому прояві ума, що надихає.

།བསམ་ཡས་ཡནོ་ཏན་ཕུང་པའིོ་བདག་ཉིད་ལ།
сам-є йон-тен пхунґ-по даґ-ньї-ла/
Вам, Воплотінню надзвичайних якостей,

།ཞིང་རྡུལ་གྲངས་མཉམ་ལུས་ཀིས་ཕག་བགིའ།ོ
жінґ-дул дранґ-ньям лу-к’ї чхаґ ґ’ї-о/
я вклоняюсь незліченними, як порошинки в просторі, тілами.

།བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ པདྨ་ཀ་མ་ལཱ་ཡ་སྟྭཾ། ཨ་ཏྲི་པཱུ་ཧོཿ པྲ་ཏཱྲིཙྪ་ཧོཿ
ВАДЖРА САМАДЖА/ ПАДМА КАМА ЛАЄ СТАМ/ АТІ ПУГО/ 
ПРАТІЧЧХА ГО/
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མཆདོ་པ་ནི། 
Офіра:

།ཞིང་ཁམས་རྒྱ་མཚའིོ་མཆདོ་ཡནོ་ཞབས་བསིལ་དང༌།
жінґ-кхам ґ’я-мцой чьо-йон жаб-сіл данґ/
Вам офірую незліченні сфери буддові,

།ཆུ་སྐྱྱེས་བདུག་པའི་སིྤན་དང་མར་མྱེའི་འཕྱེང༌།
чу-к’є дуґ-пей трін-данґ мар-мей тренґ/
що вщент заповнені дарами, безмежними як простір,

།དི་མཆགོ་ཞལ་ཟས་སན་དབངས་རལོ་མ་ོབཅས།
дрі-чхоґ жал-зе ньєн-янґ рол-мо чє/
воду для омивання лиця й ніг, квіти, хмари інсенцій,

།ནམ་མཁའི་ཁམས་ཀུན་བཀང་སྱེ་བདག་གིས་འབུལ།
нам-кхей кхам-кюн канґ-те даґ-ґі бул/
світильників шереги, чудові пахощі та їжу й музику прекрасну.

།ཨཾོ་གུ་རུ་བུདྡྷ་རཏྣ་ས་པ་རྲི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ།པཱ་དཾྱ།པུཥཾྤ།དྷཱུ་པཾ།ཨཱ་ལོ་ཀེ།གནེྡ།ནཻ་ཝྲི་དྱ།ཤཔྟ་པྲ་ཏཱྲིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ།
ОМ ҐУРУ БУДДА РАТНА САПАРІ ВАРА АРҐГАМ/ ПАДЬЯМ/ 
ПУШПАМ/ ДГУПЕ/ АЛОКЕ/ ҐАНДГЕ/ НАЙВЕДЬЯ/ ШАБДА 
ПРАТІЧЧХА СВАГА/

འདནོ་ཡནོ་ལྔ། རིན་ཆྱེན་སྣ་བདུན། བཀ་ཤིས་རགས་རས་བརྒྱད་ནི། 
П’ять якостей об’єктів органів чуття, сім атрибутів  всесвітнього 
монарха, вісім добрих ознак та вісім субстанцій блаженства:

ཡིད་འངོ་འདདོ་པའི་ཡནོ་ཏན་རྣམ་པ་ལྔ།
ї-вонґ до-пей йон-тен нам-па нґа/
Вам офірую п’ять якостей, привабливих для органів чуття,

།རྒྱལ་པའིོ་སིད་ལ་འསོ་པའི་རིན་ཆྱེན་བདུན།
ґ’ял-по сі-ла о-пей рін-чєн дун/
сім атрибутів всесвітнього монарха,
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།བཀ་ཤིས་རགས་དང་རས་བརྒྱད་ལ་སགོས་པ།
тра-ші таґ-данґ дзе-ґ’є ла-соґ па/
вісім добрих ознак та вісім субстанцій блаженства.

།བདག་བླསོ་བླངས་ཏྱེ་རྒྱལ་བ་རྣམས་ལ་འབུལ།
даґ-льо ланґ-те ґ’ял-ва нам-ла бул/
їх уявляю і підношу́ всім Переможцям.

།མཎྜལ་ནི། 
Офіра мандали:

།སངོ་གསུམ་ཕགོས་བཅུའི་ནརོ་འཛིན་མཎྜལ་ལ།
тонґ-сум чоґ-чуй нор-дзін мандал-ла/
Офірую Вам гору Меру, землі й острови,

།རི་རབ་གིང་དང་གིང་ཕན་ཚམོ་བུར་བཀམ།
рі-раб лінґ-к’є лінґ-трен цом-бур трам/
в безмежній мандалі безлічі світів;

།སྣ་ཚགོས་འདདོ་ཡནོ་དུ་མས་ཉྱེར་མཛེས་པ།
на-цоґ до-йон ду-ме ньєр-дзе па/
мандала ця прикрашена дарами – усім, що видиме.

།འབུལ་གི་བཞྱེས་ལ་དངསོ་གྲུབ་དུས་འདིར་སལོ།།
бул-ґ’ї жє-ла нґьо-друб дю-дір цол/
Молю Вас – прийміть цю офіру й даруйте нам реалізацію.
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ཡན་ལག་བདུན་པ་ནི། 
Семирядкова  молитва:

།དུས་གསུམ་བདྱེ་གཤྱེགས་ཀུན་འདུས་བླ་མ་ལ།
дю-сум де-шеґ кун-ду ла-ма ла/
Вам, Ламо – втіленню всіх минулих, 
теперішніх і прийдешніх будд –

།ས་ོགསུམ་རབ་གུས་དང་བས་ཕག་འཚལ་ཞིང༌།
ґо-сум раб-ґю данґ-ве чхаґ цал жінґ/
з глибокою пошаною вклоняюсь тілом, мовою й умом.

།ཕི་ནང་གསང་གསུམ་མཆདོ་སིྤན་རྒྱ་མཚསོ་མཆདོ།
чі-нанґ санґ-сум чьо-трін ґ’я-мцо чьо/
Вам безліч дарів офірую –

།དུག་གསུམ་གིས་བསྐྱྱེད་སིྡག་ལྟུང་ས་ོསརོ་བཤགས།
дуґ-сум ґ’ї-к’є діґ-тунґ со-сор шяґ/
зовнішніх, внутрішніх і сокровенних.

།གསང་གསུམ་མཛད་པའི་ཕུལ་ལ་རྱེས་ཡི་རང༌།
санґ-сум дзе-пей пул-ла джє-ї ранґ/
Каюся в усіх недобрих вчинках,  
які здійсни́в я під впливом трьох отрут9.

།ཐྱེག་གསུམ་ཆསོ་ཀི་འཁརོ་ལ་ོབསྐརོ་བ་དང༌།
тхеґ-сум чьо-к’ї кхор-ло кор-ва данґ/
Трьом таємницям10 співрадію.

།ར ོ་རྱེ་གསུམ་གི་ང་ོབརོ་འཚ་ོབཞྱེས་གསལོ།
дор-джє сум-ґ’ї нґо-вор цхо-жє сол/
Благаю Вас – обертайте Колесо трьох колісниць11.
Молю Вас – лишайтесь утіленням трьох ваджр12.
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།འཁརོ་གསུམ་རྣམ་དག་དགྱེ་ཚགོས་རྒྱ་མཚ་ོཀུན།
кхор-сум нам-даґ ґе-цоґ ґ’я-мцо кюн/
Щоби розкрити неперевершені три каї13,

།སྐུ་གསུམ་ག་ོའཕང་བླ་མྱེད་འཐབོ་ཕིར་བསྔ།ོ
ку-сум ґо-панґ ламе тхоб-чір нґо/
присвячую океан чеснот, вільний від трьох сфер14.

།བསདོ་པ་ནི།
Восхваління:

།ཕག་འསོ་སྐྱབས་ཀི་མཆགོ་གྱུར་བླ་མ་རྱེ།
чхаґ-о к’яб-к’ї чхоґ-ґ’юр лама джє/
О Владико Ламо, притулку ве́личного вищий Ска́рбе!

།རབ་འབམས་ཕགོས་དུས་རྒྱལ་བ་སིྤྱ་ཡི་གཟུགས།
раб-джям чхоґ-дю ґ’ял-ва чі-ї зуґ/
Ви втілення всіх незліченних Будд всіх трьох часів!

།ཡནོ་ཏན་རྒྱ་མཚའིོ་རང་བཞིན་ངྱེས་རྱེད་ནས།
йон-тен ґ’я-мцой ранґ-жін нґе-ньє не/
О, Втіленню всіх дивовижних незбагненних рис!

།དབངས་ཀི་ཡན་ལག་འབུམ་གིས་བསདོ་ཕག་འཚལ།
джянґ-к’ї єн-лаґ бум-ґ’ї то-чхаґ цал/
Вклоняюсь Вам і Вас оспівую звуками прекрасними 
чудової гармонії.
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མཚན་སྔགས་ནི། 
Мантра:

ཨོཾ་ཨཱཿན་མོ་གུ་རུ་བཛྲ་དྷྲཀ་ཏྲཻ་ལོ་ཀྱ་ནཱ་ཐ་རཏྣ་ཤྲྲི་མཱུ་ལ་གུ་རུ་མ་ཧཱ་མུ་དྲ་སྲིདྡྷྲི་ཕ་ལ་ཧཱུཾ།
ОМ А НАМО ҐУРУ БЕНЗА ДРІК ТРІ ЛОК’Я НАТА РАТНА ШРІ 

МУЛА ҐУРУ МАГА МУДРА СІДГІ ПАЛА ГУМ/

ཞྱེས་ཅི་ནུས་བཟླ།
повторюймо якомога більше разів

།སྐྱབས་འདྱེན་གིས་ད་ོམྱེད་འཛམ་གིང་བརྒྱན།
к’яб-дрен ґ’ї до ме дзам-лінґ ґ’єн/
Окрасо світу, Притулку незрівня́нний,

།གྲགས་པས་སངོ་གསུམ་ཡངོས་ལ་ཁབ།
драґ-пе тонґ-сум йонґ-ла кх’яб/
Ваша слава пронизує три тисячі світів.

།རྩདོ་མྱེད་རྒྱལ་བ་ར ོ་རྱེ་འཆང་།
цо-ме ґ’єл-ва дор-джє чанґ/
Ви світлий Переможець, осяйний Ваджрадгара –

།ཕ་འཇིག་རྱེན་མགནོ་པའིོ་ཞབས་ལ་འདུད༎
па джіґ-тен ґьон-пей жяб-ла ду/
Отче Джіктен Сумґоне, низько вклоняюся Вам.

དུས་རག་ཏུ་བསམ་རྒྱུ་ཁདོ་ལས་མྱེད༎
дю таґ-ту сам-ґ’ю кх’йо-лє мей/
Серцем і думка́ми лину весь час до Вас.

བིན་གིས་རླབོས་ཤིག་ཐུགས་རྱེ་ཅན༎
джін-ґ’ї лоб-шік тхуґ-джє чєн/
О милосердний Ґуру, молю - благословіть. 
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སྙིང་གི་མུན་པ་བསལ་ནས་ཀྱང་༎
н’їнґ-ґі мюн-па сел-не к’янґ/
Молю – очистіть серце від тьми неусвідомлення.

སྱེམས་སྤསོ་བྲལ་དུ་རགོས་པར་བིན་གིས་རླབོས༎
сем тро дрел-ду тоґ-пар джін-джі лоб/
Благословіть, щоб спра́вдити неконцепційну суть ума.

В цьому місці садгани можна вчинити ритуал ґаначакри.

མཐར་གསལོ་བ་བཏབ་ཅིང༌། དབང་བཞི་བླང་བ་ནི། 
На завершення щиро помолімося й отримаймо чотири посвяти:

ཕགོས་བཅུ་དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀི།
чоґ-чу ду-сум ґ’ял-ва тхам-чє к’ї/
Про́яве суті тіла, мови й серця-ума

།སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་ང་ོབརོ་བིན་བརླབས་པའི།
ку-сунґ тхуґ-к’ї нґо-вор джін-лаб пей/
всіх Переможців з десяти сторін і трьох часів!

།ས་གསུམ་འགྲ་ོབའི་སྐྱབས་མགནོ་རཏྣ་ཤིྲ།
са-сум дро-вей к’яб-ґьон ратна-шрі/
О, Ратно Шрі15, Отче Роду16, ревно я молюсь до Вас

།ཡབ་སས་བརྒྱུད་པར་བཅས་ལ་གསལོ་བ་འདྱེབས།
яб-се ґ’ю-пар чє ла сол ва деб/
і до всіх Майстрів Роду Передачі. Ви – 
Притулок всіх блукаючих в самсарі.

།སྒྱུ་ལུས་སྤྲུལ་སྐུ་རགོས་པར་བིན་གིས་རླབོས།
ґ’ю-лу трул-ку тоґ-пар джін-джі лоб/
Вас молю – благословіть здійснити ілюзорне тіло у нірманакаю.
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།སགོ་རྩལོ་ལངོས་སྐུ་རགོས་པར་བིན་གིས་རླབོས།
соґ-цол лонґ-ку тоґ-пар джін-джі лоб/
Благословіть здійснити життєву силу в самбгоґакаю.

།སྱེམས་ཉིད་ཆསོ་སྐུ་རགོས་པར་བིན་གིས་རླབོས།
сем-ньї чьо-ку тоґ-пар джін-джі лоб/
Благословіть здійснити серце-ум у дгармакаю.

།ཚེ་གཅིག་སངས་རྒྱས་ཐབོ་པར་བིན་གིས་རླབོས།
це-чіґ санґ-ґ’є тхоб-пар джін-джі лоб/
Благословіть цілком просвітлитись за одне життя!

།ཞྱེས་གསལོ་བཏབ་པས་འཁརོ་ཚགོས་བླ་མར་ཐིམ།
жє-сол таб-пе кхор-цоґ ламар тхім/
Через цю молитву все оточення у Ламу розчиняється.

།བླ་མའི་དཔྲལ་མགིྲན་ཐུགས་ཀ་ལྟྱེ་བ་ནས།
ламей тел-дрін тхуґ-ка те-ва не/
З чола й горла Лами, з Його серця і пупка

།དཀར་དམར་མཐིང་སྱེར་འདོ་འཕསོ་བདག་ཉིད་ཀི།
кар-мар тхінґ-сер о-трьо даґ-ньї к’ї/
випромінюється біле, червоне, синє й жовте світло,

།གནས་བཞིར་ཐིམ་པས་སིྒབ་བཞི་རིམ་དག་ཅིང༌།
не-жір тхім-пе дріб-жі рім-даґ чінґ/
і, відповідно, розчиняється в мої чотири місця17.

།དབང་བཞི་ལྱེགས་ཐབོ་སྐུ་བཞིའི་ས་བནོ་བསྐྲུན།
ванґ-жі леґ-тхоб ку-жій са-вон трун/
Так звільняюся від чотирьох заблокувань, отримую чотири 
посвячення18 й засіваю «зерна» чотирьох тіл просвітлення.
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།མཐར་ནི་བླ་མའང་འདོ་ཕུང་རང་བཞིན་དུ།
тхар-ні ла-ма-анґ о-пунґ ранґ-жін ду/
Після цього Лама в світло розчиняється

།གྱུར་ནས་རང་ཐིམ་བླ་མའི་གསང་གསུམ་དང༌།
ґ’юр-не ранґ-тхім ла-мей санґ-сум данґ/
і це світло всотується в мене.

།རང་གི་ས་ོགསུམ་མཉམ་པ་ཆྱེན་པརོ་གྱུར།
ранґ-ґі ґо-сум ньям-па чєн-пор ґ’юр/
Три заповітні риси Лами й мої троє «врат» стають нероздільні19.

Тут неконцепційно медитую в стані єдності свідомості Лами  
та моєї.

།བསྔ་ོབ་ནི། 
Насамкінець - присвята:

།འདི་ལྟར་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་ལྱེགས་བསམོས་ཤིང༌།
ді-тар пал-ден лама леґ-ґом жінґ/
Всю добру силу від практики Дгарми,

།མཆདོ་བསདོ་གསལོ་འདྱེབས་བགིས་པའི་དགྱེ་ཚགོས་ཀིས།
чьо-то сол-деб ґ’ї-пей ґє-цоґ к’ї/
від молитов і медитації, зокрема все благо  
від сумлінної практики славного Лами,

།ཁམས་གསུམ་འཁརོ་བར་གནས་པའི་འགྲ་ོཀུན་གིས།
кхам-сум кхор-вар не-пей дро-кун ґ’ї/
присвячую на те, щоб всі блукальці досягнули

།འཁརོ་འདས་ཡངོས་ཀི་བླ་མ་འཐབོ་ཕིར་བསྔ།ོ
кхор-де йонґ-к’ї ла-ма тхоб-чір нґо/
стану недвоїстості самсари і нірвани.
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།ཤིས་བརདོ་ནི། 
Чудове благовістя:

མད་ོསྔགས་ཐྱེག་པའི་ཤིང་ར་རྣམ་གསུམ་ཞྱེས།
до-нґаґ теґ-пей шінґ-та нам-сум жє/
О всі Майстри Сутри й Тантри,

།དིན་ཅན་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་ཚགོས་རྣམས་ཀི།
дрін-чєн лама ґ’ю-пей цоґ-нам к’ї/

добрі Лами Роду Передачі, щиро Вас молю –

།གསང་གསུམ་ཡནོ་ཏན་མཐུ་ཡིས་སྐྱྱེ་དགུ་ཀུན།
санґ-сум йон-тен тху-ї к’є-ґу кюн/
в силу добрих якостей трьох таємниць

།ཕག་ཆྱེན་མཆགོ་དངསོ་འགྲུབ་པའི་བཀ་ཤིས་ཤགོ
чхаґ-чєн чоґ-нґо друб-пей тра-ші шоґ/
хай усі істоти воістину осягнуть Магамудру!

གཞན་ཡང་བསྔ་ོསནོ་གིས་མཐའ་བརྒྱན་པར་བའ།ོ
Тут можна зробити офіру диму Ачі.

З тибетської мови англійською переклав Преподобний Кхенчен Кончоґ 
Ґ’ялцен Рінпоче з допомогою Ріка Фінні.

За порадою Ґарчена Рінпоче і з Його благословінням, Його учні Ольга 
Корнюшина і Ярослав Литовченко переклали основний текст Ґуру-Йоґи 
(Лама Чьопа) з англійської мови українською влітку 2005.  
Оновлений переклад, цього разу також із тибетської мови оригіналу  
© Я. Литовченко, 2016.  
Допомога в редаґуванні тексту – Журавка Тонковид, Світлана Поваляєва.
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Примітки

1. Тобто Джіктен Сумґон виглядає як мій корінний Ґуру, або мій корінний 
Ґуру в образі Джіктен Сумґона, тут вони – цілком одне і те ж.

2. 32 головні та 80 другорядних ознак цілком просвітленого Будди.

3. В даному контексті – орден Дрікунґ Каґ’ю.

4. Триратна (санскр. – Три (три) Коштовності (ратна)) – Будда, Дгарма й 
Санґха.

5. Білий склад ОМ у чакрі голови, червоний А в чакрі горла і синій ХУМ 
у чакрі серця.

6. Джнянасатва (санскр.) – «істота мудрості» - дійсне божество.

7. К’йобпа (тиб. «Захисник», «Покровитель») – титул Джіктена Сумґона  
і після нього кожного Глави ордену Дрікунґ Каґ’ю.

8. 10 сил – 1) сила багатства; 2) сила переродження; 3) життя; 4) мудрості; 
5) допитливості; 6) свідомості; 7) діяльності; 8) чудотворства; 9) сила 
натхнення; 10) сила всіх вчень

9. Три отрути – прив’язання, нехіть, байдужість.

10. Три таємниці (тиб. «санґ сум») – фізичні, енергетичні й ментальні 
прояви Лами, життєві прови Його тіла, мови і свідомості)

11. Три Колісниці – Гінаяна, Магаяна і Ваджраяна  

12. Три ваджри – ваджра незмінного тіла, ваджра невпинної мови  
і ваджра чистої свідомості

13. Три каї (санскр. «три тіла/сфери») – нірманакая, самбгоґакая і 
дгармакая.

14. Три сфери – (в цьому випадку) суб’єкт (я), об’єкт і дія між ними.

15. Ратна Шрі – інше, санскритське, ім’я Джіктен Сумґона.

16. Рід Передачі Дрікунґ Каґ’ю.

17. Біле світло випромінюється з третього ока Лами і розчиняється в 
мою чакру третього ока; червоне світло з горла Лами – в мою горлову 
чакру; синє світло з серця Лами – в мою серцеву чакру; жовте світло з 
пупка Лами – в мою чакру в животі на рівні пупка.
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18. Чотири посвячення – 1) з чакри голови – «вазове» посвячення
ваджрового тіла (нірманакая); 2) з чакри горла – «таємне» посвячення
ваджрової мови (самбгоґакая); 3) з чакри серця – «усвідомлення» –
посвячення ваджрової свідомості (дгармакая); 4) з чакри пупка – «слово»
– посвячення ваджрових якостей (свабгавікакая).

19. Згідно з настановою Ґарчена Рінпоче: ілюзорна форма Лами (тіло
в формі корінного Ґуру), енергія (мова) і свідомість Лами розчиняються
в мої тіло, мову і свідомість. Ми стаємо одним цілим. Медитуємо цю
єдність в медитації шаматха або віпаш’яна або в стані Магамудри,
якомога довше.



༄༅། བླ་མ་མཆོད་པའྲི་ཆོ་ག་བྲིན་རླབས་ཆར་ 
   འབེབས་ཀྱྲི་ཁ་བསོང་ཚོགས་མཆོད༎

ОФІРА РИТУАЛЬНОЇ УЧТИ  
«ЗЛИВА БЛАГОСЛОВІНЬ»
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༄༅། བླ་མ་མཆོད་པའྲི་ཆོ་ག་བྲིན་རླབས་ཆར་འབེབས་ཀྱྲི་ཁ་བསོང་ཚོགས་མཆོད༎
ОФІРА РИТУАЛЬНОЇ УЧТИ (ҐАНАЧАКРА)

Додаток до Практики Ґуру-Йоґи  
Великого Дрікунґпи Владики Джіктена Сумґона


Якщо бажаєте зробити офіру святкової учти (ґаначакра), відо- 
му під назвою Злива Благословінь, – на додаток до практики Лама-
чьопа (Ґуру-йоґа) Великого Дрікунґпи Владики Джіктен Сумґона, – 
поставте офіри [перед вівтарем] до того, як почати ґаначакру. 

 
ОМ ВАДЖРА АМРІТА КУНДАЛІ ГАНА ГАНА ХУМ ПХЕТ/


OМ СВАБГАВА ШУДДГА САРВА ДГАРМА СВАБГАВА ШУДДГО 
НЬЯ ГАМ/



тонґ пей нґанґ лє ям лє лунґ/ рам лє ме ї к’їл кхор тенґ/ 
кам лє тхьо пей ґє па сум/ а лє тхьо па чі кар ла/
З глибин порожнечі, зі складу ЯМ виникає вітер. Зі складу РАМ  
виникає мандала вогню. Над ними зі складу КАМ виникає триніг із 
черепів. Із літери А виникає капала1, біла зовні й червона всередині. 



нанґ мар ву данґ чхоґ жі ру/ мум бі ра шу ма нам лє/ 
лє па дрі чєн рак та данґ/ джянґ сем дрі чю дру нґе цхен/
В центрі капали та в її чотирьох сторонах зі складів
МУМ БІ РА ШУ МА виникають мозок, кал, кров, бодгічітта2

і сеча; вони позначені п’ятьма складами.
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ву цхам на да ко га ку/ мі та ба ланґ ланґ чєн кх’ї/ 
шя нам мам лам бам пам там/ цхен пей кха чьо да к’їл ла/
В центрі капали та в її чотирьох сторонах зі складів НА 
ДА КО ГА КУ, виникає п’ять видів м’яса3, вони позначені 
складами МАМ ЛАМ БАМ ПАМ ТАМ. Навколо капали 
обертаються всі голосні та приголосні літери; її накриває 
диск повного місяця. 



є йон а ді ка ді ї/ кор вей ву су ом а хунґ/ 
цеґ мар не па ранґ ньї к’ї/ на буґ лунґ ґ’ї хунґ хунґ жє/
В центрі одна над одною – літери ОМ А ХУМ. Я постаю Їда-
мом. Повітря з мого носу розносить всюди звук ХУМ ХУМ,



бю пе лунґ йо ме пар те/ тхьо па трьо те дзе нам кхол/  
ма даґ кйон джянґ їґ сум данґ/ джянґ сел лє трьо ґ’ял кюн чьо/
воно збурює вітер, роздмухує вогонь, нагріває капалу. В ній 
варяться м’ясо та рідини; так вони очищуються від усіх 
нечистот. Із ОМ А ХУМ та з голосних і приголосних літер 
випромінюється світло на офіру всім Переможцям. 



джін лаб о зер нам пар ду/ їґ друр тхім шінґ де ма тхаґ/ 
їґ дру да ва о ду жу/ ду цір дре пей ґ’я мцор ґ’юр/
Благословіння від Будд-Переможців повертається 
світлом, і воно всотується в літери. Потому літери й диск 
місяця розчиняються в світло і тануть у нектар, а він 
перетворюється на безмежний океан нектару.
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ОМ А ХУМ


повторити тричі


Офіра першої порції трапези:




хунґ/ оґ мін чьо їнґ даґ па раб ям жінґ/  
дрі ґунґ пал ґ’ї не чхоґ дам па не/  
кх’яб даґ дор джє чанґ ванґ ґ’ю пар чє/  
ґ’ял вей ванґ по ньям ме рін чєн пал/  
дрін чєн ца ґ’ю ла мей цоґ нам данґ/
ХУМ! З Аканіштхи4, всепроникної сфери Дгармадгату, де 
в оточенні Лам Роду Передачі є найвищий всеславний 
Дрікунґпа, всеосяжний Ваджрадгара – всепереможний, 
незрівнянний Ратнашрі, невід’ємний від мого доброго 
корінного Лами, – разом із зібранням Лам;





хлун друб де чєн дьо мей кха лонґ не/ тхеґ ґу ґ’ю бжі ї дам хла ї цоґ/  
чі нанґ не юл даґ пей пхо дранґ не/  
па во кхан дро ма сінґ шуґ дрор че/  
ранґ нанґ єше джіґ су рунґ вей не/  
ка сунґ чхьо сунґ дам чєн ґ’я мцой цоґ/
із блаженної одвічної сфери, що спонтанно проявляється, 
де є зібрання божеств-Їдамів чотирьох Тантр і дев’яти 
Колісниць; із прекрасного Палацу чистих внутрішніх і 
зовнішніх сфер, де є Даки, Дакіні, Матері та Сестри; з місця 
гніву, що спонтанно виникає з правічної мудрості, де 
зібрався океан Захисників Дгарми, держателів сама́ї – 
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наль джор даґ ґі цоґ кханґ жєл є су/ 
мьо ґу дунґ вей шуґ к’ї соль деб на/  
нґьон ґ’ї тхуґ дам це ве ньєр ґонґ те/  
дір шек ґ’є жуґ ґю пе чхаґ цхал жінґ/
запрошую всіх до цього палацу святкової трапези. З 
глибокою вірою щиросердно молюся до вас – пригадайте 
обітниці, які Ви милосердно проголосили в минулому. 
Прошу Вас – прийдіть і приєднайтеся до нас радісно. 




дьо йон дам дзе ла на ме па ї/  
ньї дзін дрі ма панґ пей дор джє чхоґ/  
нам даґ цоґ к’ї чхьо пей нґо по ді/  
пал ґ’ї ґ’є конґ дам па бул лаґ на/ 
Шанобливо Вам вклоняюся. Офіру органів чуття, непере-
вершених cубстанцій самаї, незрівнянної ваджри свободи 
від двоїстого сприйняття – ці чисті офіри святкової у́чти 
цілковито жертвую Вам.


а ла ла го ґ’є пар рол дзьо ла/ жє шіґ рол чіґ ньє шінґ цхім пар дзьо/
Будь ласка – втішайтесь і насолоджуйтеся, А ЛА ЛА ГО! 
Прошу вас – прийміть цю офіру і вдовольняйтеся. 
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дро кюн санґ ґ’є тхоб пар дьо па ї/  
ґа на ца крей ґа тон бул лаґ на/  
даґ данґ кха ньям сем чєн ма лю па/  
цоґ ньї раб дзоґ дріб ньї ньюр даґ чінґ/  
тхар лам ку бжі тхоб пар дзе ду соль/
Щоб пробудити всіх істот-блукальців, молю Вас, прийміть 
цю величну офіру ґаначакри. Хай я та всі без винятку істо-
ти швидко справдимо два надбання5 й позбудемося двох 
затьмарень6. Хай, долаючи шлях, ми реалізуємо чотири каї7.



де даґ дзоґ джянґ ма тхоб де сі ду/  
нґєн дро кхор вей не нґєн лєн панґ те/  
даль джор рін чєн чхоґ тхоб дам чхьо чьо/  
не дон ньє вар цхе ва кюн жі жінґ/
Доки не просвітлимось цілком, доки буддовий стан 
бездоганний ми не справдимо, хай нас не спіткає 
переродження в нижчих сферах. Хай ми заслужимо 
дорогоцінне людське народження с усіма його свободами 
і привілеями, аби могти практикувати глибоку Дгарму.  
Хай житимемо в злагоді, вільні від бід і хвороб.



наль джор цхе пал джор ва ґ’є па данґ/  
мьо па нам жі ванґ ду дю не к’янґ/  
тен но дра ґеґ дрол вей трін лє дзо/
Хай життя триває, а удача й слава зростають. Хай істот чоти-  
ри види прислухаються до нас. Молю Вас  –  звершуйте про- 
світлені діяння, аби на шляху Вчення долати всі перешкоди. 
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ОМ ҐУРУ ДЕВА ДАКІНІ ҐАНА ЧАКРА ПУДЖА КХА КХА КХАГІ 
КХАГІ/



е ма го/ тхаб шє тонґ ньї до не даґ/ зунґ джуґ де чєн нам даґ чхе/ 
к’є дзоґ дре ву єн лаґ дюн/ нам даґ ранґ сем а ла ла/
О, як чудово, Е МА ГО! Метод і мудрість – це одвічно чиста 
порожнеча. У великій насолоді їхнього єднання – цілкови-
та чистота. Плодом творення і звершення є Ваджрадгара. 
Моя свідомість абсолютно чиста! О, чудо! А ЛА ЛА! 



нґо цхар ма ґак чху да жін/ ранґ нґо тхонґ вей де ньї ше/ 
дре ву єше джор ва ї/ ре доґ ме пей нґанґ ду дрол/
Сталий, як образ місяця в ясній воді, видінням природи 
свідомості такою, яка вона насправді, плід творення і 
звершення єднається з одвічним усвідомленням і досягає 
стану незмінної свободи, що поза страхом і надією. 

(Офіруємо ґаначакру на вівтар та роздаємо всім присутнім, 
співаючи стоскладову мантру Ваджрасатви; потім долучаємося 
до трапези8)

(Після того, як усі поїли, зберіть рештки їжі – трохи з кожної 
тарілки9)


Офіра залишків святкової трапези. Освячуймо:


ОМ АКАРО МУКХАМ САРВА ДГАРМАНАМ АДЬЯ 
НУТПАННАВАТ ОМ А ХУМ ПХЕТ СВАГА/
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Жертвування:




де шеґ хлаґ мей лонґ чьо ґ’я чєн ді/  
шя нґа дют ці нґа ден дам дзе чє/  
па во кхан дро сунґ ма данґ чє па/  
друб пей дроґ дзе джіґ тен цхул дзін кюн/
Незліченні залишки цієї трапези святкової, яку ми 
офірували всім Переможцям, великої учти самаї з п’яти 
видів м’яса та нектару, я жертвую Дакам, Дакіням і 
Захисникам, які з’являються в цьому світі, аби допомагати 
тим, хто практикує Дгарму. 


ґ’є пар жє ла нґом жінґ цхім ґ’юр не/ 
ґ’ял вей ка жін дам ден кйонґ ва данґ/  
санґ ґ’є тен пел чхьо джє сам пей дьон/ 
чьол вей лє кюн тхоґ ме друб пар дзо /
Прошу Вас: прийнявши та задовольнившись, і слідуючи 
Буддовим настановам, захистіть тих йоґів і йоґінь, які не 
порушують самаї.  Будь ласка, поширюйте Буддове вчення, 
даруйте практикуючим те, що вони просять, і цілковито 
і спонтанно звершіть усі просвітлені діяння, про які Вас 
молимо!


УЧЧХІШТА БАЛІНҐТА КХАГІ/ 

Офіруйте залишки назовні в чистому місці.



Зі Збірника Колективних Практик і Молитов
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Цю Офіру Святкової Трапези Владики  Джіктена Сумґона склав 
великий Дрікунґпа Дгармамані10 на прохання монаха Ачьо Ґерґан 
Церінґ Тонтопа.

Переклад українською з англійської © Ольга Корнюшина, 2006. 
Допомога в редаґуванні тексту – Світлана Поваляєва.  
Оновлена редакція Ярослав Литовченко, 2016.

Примітки
1. Капала (санскрит) – чаша з черепа.

2. В даному випадку бодгічітта означає сперму.

3. М’ясо людини, коня, корови, слона та собаки.

4. Аканіштха (санскрит; «оґмін» по-тибетському, буквально – «не є ні
під чим») – найвища чиста буддова сфера.

5. Два надбання – надбання заслуг  і мудрості.

6. Два затьмарення – неґативні емоції та невідання

7. Чотири каї (чотири тіла/сфери просвітлення) – нірманакая,
самбгоґакая, дгармакая і свабгавікакая.

8. Коментар Лами Санґє.

9. Коментар Лами Санґє.

10. Дрікунґпа Дгармамані (1827-1868) – він був однією з реінкарнацій
Й.С. Дрікунґ К’ябґьона Рінпочє.



Буддійські тексти – це джерело мудрості. 
Їх треба шанувати,  їх не слід класти на землю, 

підлогу чи на сидіння, переступати через них  
або ставити на них якісь предмети. 



ratnashri.org.ua
ratnashri.ua@gmail.com

+38 095 271 76 88




