
 ༄༅༔ སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀིྱ་སྲས་གཅིག་པུ་གསང་བ་ཅོད་པན་ས་བོན་གིྱ་རྒྱུད༔

Потаємна вінцева тантра-зерня “Єдине дитя всіх будд”༔
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༄༅༔ སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀིྱ་སྲས་གཅིག་པུ་གསང་བ་ཅོད་པན་ས་བོན་གིྱ་རྒྱུད༔
Потаємна вінцева тантра-зерня “Єдине дитя всіх будд”༔

Тер́ма, відкрита Ріґдзіном Ґӧдемом

 ཀ་ལ་པིང་ཀ་ཛོ་ཡོ་གི་ནིའི་སྐད་དུ༔  

བོད་སྐད་དུ༔ སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྲས་གཅིག་པུ་གསང་བ་ཅོད་པན་ས་བོན་གྱི་རྒྱུད༔

кала пінґка дзо йоґіні кє ду  ༔ будда ґуштха дгака емана  ༔
бӧ кє ду   ༔ санґ’є тхамчє к’ї се чіґпо санґва чӧпен сабӧн ґ’ї ґю༔

Калапінґка дзо мовою йоґінь:  ༔ буддга ґуштха дгака емана༔

Мовою Тибету:  ༔ санґ'є тхамчє к'ї се чіґпо санґва чӧпен сабӧн ґ'ї ґ'ю༔

Українською: потаємна вінцева тантра-зерня “Єдине дитя всіх будд”.
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རང་བྱུང་དོན་གྱི་ཀློང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔
ранґджюнґ дӧн ґ’ї лонґ ла чаґцал ло༔

Самопосталій широчіні найвищої істини уклін!༔

སྟོན་པ་ཀུན་བཟང་ཡབ་ཡུམ་གྱིས༔
རང་བཞིན་ཀློང་ནས་བཀའ་སྩལ་པ༔ 
གནས་ལུགས་རང་རྩལ་འཁོར་རྣམས་གསོན༔
ཉག་གཅིག་རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་འདི༔ 
སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་སྲས་གཅིག་ཡིན༔ 
ཏི་ལ་སྟོང་པས་ལས་ཀུན་བྱེད༔
ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་ས་བོན་ན༔ོ 
ཐམས་ཅད་འདི་ལས་བྱུང་ཞིང་གྲོལ༔
རང་བྱུང་ཉག་གཅིག་རྒྱུད་འདི་ནི༔
མཐོང་ཐོས་བཅངས་པས་སངས་རྒྱའོ༔

тӧнпа кюнзанґ яб юм ґ’ї༔
ранґжін лонґ не ка цал па༔

нелуґ ранґцал кхор нам сӧн༔ 
ньяґ чіґ ранґджюнґ єше ді༔ 
санґ’є кюн ґ’ї се чіґ їн༔

тіла тонґпе ле кюн джє༔ 
кюнту занґпо сабӧн но༔ 
тхамчє діле джюнґ жінґ дрӧл༔

ранґджюнґ ньяґ чіґ ґ’ю ді ні༔ 
тхонґ тхӧ чанґпе санґ ґ’я-о༔

Вчитель Самантабгадра
в союзі з дружиною༔

мовив із природної
широчіні простору:༔

Почте, власні прояви
справжнього стану буття,
слухайте! Почуйте ви:༔

недуальна мудрість ця,
що природно постає,
є одвічною.༔ Вона —
єдине дитя всіх будд.༔
Ця порожня тілака
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звершує всі ді́яння.༔
Зерня Самантабгадри!༔

Все із нього постає
і у нім звільняється.༔

Тантра неподільна ця
постає сама з себе,༔
до Пробудження веде
баченням і слуханням,
і носінням на собі.༔

སངས་རྒྱས་སྲས་གཅིག་ས་བོན་གྱི་རྒྱུད་རྫོགས་སོ༔    རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ སྐུ་ཡི་རྒྱ༔ གསུང་གི་རྒྱ༔ ཐུགས་ཀྱི་རྒྱའོ༔

 ༔

санґ’є се чіґ сабӧн ґ’ї ґ’ю дзоґ со    ༔ ґ’я ґ’я ґ’я  ༔ ку ї ґ’я༔ сунґ ґі ґ’я༔ тхуґ к’ї ґ’я-о༔

Тантру-зерня “Єдине дитя всіх будд” завершено!༔

Запечатано, запечатано, запечатано.༔ Печатка Форми,༔ печатка Мови,༔ печатка Серця Мудрості!  ༔
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Переклала з тибетської мови і віршувала, адаптуючи для співу 
з автентичнною мелодією тибетського оригіналу 

© Ната Сöнам Ванґмо. Січень 2022, печера Асура.
На благо!

  Більше Дгарми українською: gomdeua.org/media
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Інститут Сам’є — Samye Institute 

У восьмому сторіччі  в Тибеті  тантричний майстер  Ґуру  Падмасамбгава,  цар  Дгарми Трисонґ  Деуцен і
настоятель Шантаракшита заснували монастир Сам’є — дороговказ мудрості,  милосердя і гідності  для
нашого світу. Надихаючись добротою цих майстрів минулого, К’ябґӧн Пакчок Рінпочє заснував  Інститут
Сам’є — онлайн-платформу, що об’єднує учнів цих сутнісних вчень у сучасний і доступний спосіб.

Ми прагнемо надавати засоби і навчання, щоб сприяти автентичній і впевненій практиці учнів усіх рівнів.
Ті, хто практикують буддизм вже тривалий час, або нещодавно розпочали, знайдуть тут матеріали для
підтримки навчання, осмислення і медитації. Тут знайдете вчення про те, як працювати з емоціями та
умом,  настанови  з  медитації,  практики  співчуття,  медитації  Магамудри  та  особливі  практики,  що  є
унікальними для нашої традиції. 

Також, Інститут Сам’є слугує віртуальним осередком для взаємодії санґги як міжнародної спільноти. Тут
учні з усього світу можуть збиратися на онлайн-форумах, щоб обговорювати власноу практику, ставити
питання та вчитися одне в одного. Цими інтерактивними засобами ми будуємо всесвітню спільноту, яка
практикує і служить суспільству.

Будь ласка, завітайте до нас на samyeinstitute.org

https://samyeinstitute.org/


Команда перекладачів Сам’є — Samye Translations 

Команда перекладачів Сам’є надихається постаттю Принца Муруба Ценпо, який був близьким учнем Ґуру
Падмасамбгави та завдяки своєму перекладацькому доробку уславився як Лхасей Лоцава. Цей видатний
майстер перенародився тринадцятьма поколіннями пізніше як великий відкривач скарбів Чокґ’юр Дечєн
Лінґпа.  Наша  команда  дедалі  зростає  і  складається  з  перекладачів,  письменників  та  редакторів,  що
працюють під керівництвом К’ябґӧна Пакчока Рінпочє заради збереження цієї сутньої традиції передання.

Ключова  місія  команди  перекладачів  Сам’є  —  сприяння  збереженню  і  поширенню  Дгарми  у  спосіб
перекладання  буддійських  практик  і  вчень,  щоб  вони  були  доступні  як  онлайн,  так  і  у  друкованому
форматі. Ми здебільшого зосереджуємося на підтримці послідовників традиції Новітніх скарбів Чокґ’юра
Лінґпи  (Чоклінґ  терсар)  і  надаємо матеріали,  незамінні  для  їхнього  навчання  та  практики.  Також,  ми
перекладаємо тексти з усіх  буддійських традицій,  давні  та сучасні,  від слів  Будди Шак’ямуні  й  аж до
наших днів.

Будь ласка, завітайте до нас на lhaseylotsawa.org



སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀིྱ་རེྟན་ལ། དད་པ་དང་བརིྩ་བཀུར་སོགས་བྱས་ན་བསོད་ནམས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འབྱུང་བས། དམ་པའི་ཆོས་
ཀིྱ་དཔ་ེཆ་སོགས་འགོྲ་ལམ་དང་རྐུབ་བཀྱག་སོགས་གང་བྱུང་དུ་མ་བཞག་རོགས་གནང་། །

“Вшануванням символів буддових Тіла, Мови і Серця Мудрості ми накопичуємо величезне благо.
Будь ласка, не кладіть тексти Дгарми там, де люди ходять чи сидять”.

— Чок’ї Ньїма Рінпочє

ཡ་ིགེ་ཉི་ཤུ་རྩ་དྲུག་པ་འདི་དཔེ་ཆའ་ིནང་དུ་བཞག་ན་དཔེ་ཆ་དེ་ཅི་འདྲར་བགོམས་ཀྱང་ཉེས་པ་མི་འབྱུང་བར་འཇམ་དཔལ་རྩ་རྒྱུད་ལས་གསུངས་སོ། །

Згідно з корінною тантрою Манджушрі, якщо помістити ці двадцять шість складів всередину книги,
навіть якщо хтось через неї переступить, хиби в цьому не буде.
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