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СЕМИГРАННА МОЛИТВА ЗАХИСТУ В ТАРІ



ма к’є ва ме пей чьо їнґ на / юм джє цун хла мо дрол ма жуґ
де сем чєн кун ла де тар ма / дак джик па кун лє к’яб ту сол

Шляхетна Мати Таро, велична богине,
Ти в Матері – в одвічній дгармадгату – є.
Усім блаженство-щастя посилаєш:
Молю Тебе – рятуй від небезпек!



ранґ чьо ку їн пар ма шє пар / сем ньйон монґ ванґ ду ґ’юр па ї
ма кхор вар кх’ям пей сем чєн ла / юм хла мо кхйон к’ї к’яб ту сол

Як не розпізнаю́, що все є дгармакая,
Розум підлягає плинові думок:
Богине-Мати, захисти всіх матерів-істот,
Які блукають у самсарі-колове́рті.
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чьо ньїнґ не ґ’ю ла ма к’є вар / тха ньє циґ ґі джє дранґ не
друб тха нґен пе лю па ла / юм янґ дак ґі хла мьо к’яб ту сол

Якщо Дгарму щиро з серця не плекаю,
Вона лишається лиш гарними словами,
Що заколисують в обме́жливі поняття:
Від цього захисти, свята́ богине-Мати!



ток пар ка ва ранґ ґі сем / тхонґ не ґом пар мі джє пар
джя ва нґен пе єнґ па ла / юм дрен пей хла мьо к’яб ту сол

Істинне єство нелегко розпізнати; якщо
Його узрівши, не призвича́юся до нього,
Відволікаюся на марноту і дїї неблагі:
Від цього захисти, богине усвідомлення!
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сем ранґ джунґ ньї ме є ше ла / ньї су дзін пей бак чхак к’ї
джі тар джє к’янґ чінґ па нам / тхуґ ньї ме к’ї хла мьо к’яб ту сол

Єство ума – одвічне недуальне і спонтанне
Усвідомлення; та, хоч би що робили ми, звички
Дуального за ум чіпляння нас ув’язнюють:
Від цього захисти, богине недвоїстого єства!



янґ дак ґі дон ла не джє к’янґ / ґ’ю дре к’ї тен дрел мі ше пе
ше джєй дон ла монґ па ла / юм кун кх’єн ґ’ї хла мьо к’яб ту сол

Навіть бувши в істинному стані, втім не свідомі
Взаємної залежності причин і наслідків, ми
Не розпізнає́мо суть того, що зві́дуєм в сприйнятті:
Від цього захисти, богине усеві́дання!



тро дрел нам кхей цен ньї чєн / тхам чє де данґ єр ме к’ї
да дунґ лоб мей ґанґ зак ла / юм дзок санґ ґє к’ї к’яб ту сол
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Все по-суті наче простір – ненавмисне, ненадумане,
Й усе від нього невід’ємне є; втім, цього́
Не розпізнавши, ми досі початківці на Шляху:
Захисти нас, о Буддо-Мати істинна!



Коли Володар Джиктен Сумґон, медитуючи в печері Е-чунґ, мав видіння Семи Шляхетних
Тар, він молився до них цією молитвою, що стала славетна як «Семигранна молитва
захисту в Тарі» [або «Сім куплетів молитви до Тари для захисту»]. Вона має в собі
надзвичайно потужні благословіння.
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