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Притулок і бодгічітта:




санґ ґє чьо данґ цоґ чхоґ ґєн дюн ла/ ґо сум ґю пе так ту к’яб су
чі/ дуґ нґел нар вей ма ґ’юр дро ва нам/ ла ме ґо пханґ ґö чір
сем к’є до/

У Будді, Дгармі й у шляхетній вищій Санґсі беру Притулок
повсякчас і шанобливо тілом, мовою й умом. Плекаю
бодгічітту, аби привести всіх істот, моїх стражде́нних
матерів, до стану щонайвищого.



повторити тричі

Візуалізація:






ранґ дюн сенґ трі пе ма ньї дей тенґ/ санґ ґє мен ла бейдур’я ї
доґ/ чхак є мен шінґ йон па хлунґ зе дзінґ/ цен пе ö тро трул
куй чха лук чєн/ лама їдам де шеґ дюн ла соґ/ санґ ґє джянґ сем
ньї зер дюл тар трік/

Переді мною – левовий трон, на ньому – сидіння з лотосу,
сонця й місяця; в його центрі воссідає Будда-Цілитель,
він синій, як лазурит. У правій руці він тримає лікарську
рослину, а в лівій - чашу, наповнену нектаром. У формі
Нірманакаї зі всіма головними й другорядними рисами, він
світло випромінює. Оточений він Ламами, Їдамами, сімома
Суґатами, багатьма Буддами й бодгісатвами, що незліченні,
наче пил у сонячнім промінні.
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не сум лє ні ö зер чхок кюн трö/ йє шє сем па чєн дранґ тен ла
тхім/ кюн к’янґ дро вей не нам джом пей чір/ кх’єн цє ню тху
трін лє даґ ньї чєн/

Світло, променіючи із їх трьох місць на усі сторони, запрошує
Істот Мудрості, й вони зливаються з Істотами Обітниці.
Вони є втілення любові, мудрості і сили та просвітлених
діянь, що зцілюють усіх істот від болю і хвороб.



Офіра:



ОМ САРВА ТАТХАҐАТА САПАРІ ВАРА АРҐГАМ/ ПАД’ЯМ/
ПУШПАМ/ ДГУПАМ/ АЛОКАМ/ ҐЕНДЕ/ НАЙВІД’ЯМ/ ШАБТА
ПРАТІ ЧЧАЄ СВАГА



Величання:



 

тхук джє кюн ла ном пей чом ден де/ цен цам тхьо пе нґен
дрой дуґ нґел сел/ дук сум не сел санґ ґє мен ґ’ї ла/ бейдур’я ї ö
ла чхак цел тö/ тхоґ ме не саґ діґ шяк ґер ї ранґ/ тхек сум чö к’ї
кхор ло кор дзе чінґ/ нья нґен мі да сі тхар жуґ пар сол/
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О, Позамежний Переможцю, твоє велике співчуття охоплює
усіх однаково! Вже чуючи лише твоє ім’я, ми очищаємося
від страждання нижчих сфер! Цілющий Буддо, що зцілюєш
від недугів із трьох отрут, Ти сяєш світлом лазуриту – тебе
я славлю і тобі вклоняюся! Каюся за всі недобрі вчинки, які
я учинив із незапам’ятних часів, і співрадію іншим за їхні
добрі дії. Тебе благаю – обертай, будь-ласка, колесо Дгарми
трьох Ян! Молю Тебе – лишайся тут, доки не скінчиться
самсара.


 

ла ма мен пей ґ’єл по чьом ден де/ дöн ньї хлун ґ’ї друп пей пел
нґа ва/ дуґ сум не к’ї зір вей дро ва нам/ не ме ґа дей пел ла чьо
пар шок/

Чудовий Ґуру, Царю цілителів! О, Переможцю Позамежний
і Благочестивий, Преславний Майстре, що звершуєш
спонтанно два види благодаті! Нехай усі істоти, які
страждають недугами, що від трьох отрут, уповні
насолоджуються радістю і щастям, вільні від хвороб.



Візуалізація під час промовлення мантри:
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нґак де пей ґ’ї де вар шеґ па ґ’є кхор данґ чє пей тхуґ дам ґ’ї ґ’ю
кул / ку ї чха лє ö зер паґ ту ме па джянґ / міґ юл ґ’ї цор джє даґ
жєн сем чєн тхам чє ла пхок тхоґ ма ме па не саґ пей лє данґ
ньйон монґ пей не дон дік дріб дам цхіґ ньям чхаґ тхам чє
джянґ / де шеґ се данґ чє пей тінґ нґе дзін ґ’ї ґо на цхоґ ке чіґ ла
тоґ пар ґ’юр /

Начитуванням мантр я закликаю вісім Суґат та їхній почет
сповнювати їхні обі́тниці. Безмежне світло сяє з їхніх тіл,
воно наповнює мене та всіх істот, і особливо тих, на кого
спрямовую увагу. Світло те очищує від накопиченої карми,
від емоцій і думок, що спричинюють страждання і хвороби,
і від недобрих наслідків порушення обітів. Так ми звідуємо
вмить різні врата медитацій Будд і бодгісатв.


Довга дгарані Лазурового Будди:









ТАД’ЯТХАА / ҐГУМЕ ҐГУМЕ / І МІ НІ МІ ГІ / МАТІ МАТІ / САПТА
ТАТХАА ҐАТАА / САМААДГ’ЯЙ / ДГІ ШТХА ТЕ / А ТЕ МА ТЕ ПАА
ЛЕ / ПАА ПАМ ШВАА ДГАНІ / САРВА ПА ПАМ НАА ШАЯ / МАМА
БУДДГА / БУДДГОТ ТАМЕ / УМЕ КУМЕ / БУДДГА КШЕТРА / ПАРІ
ШВАА ДГАНІ / ДГАМЕ НІ ДГАМЕ / МЕРУ МЕРУ / МЕРУ ШІКХА
РЕ / САРВА ААКАЛА / МРІТ’Ю НАВАА РЕНІ / БУДДГЕ СУ БУДДГЕ
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БУДДГАА ДГІ ШТХА ТЕНА РАКШАН ТУМЕ / САРВА ДЕВАА /
САМЕ АСАМЕ / САМАНАА ГАРАН ТУМЕ / САРВА БУДДГА БОДГІ
САТТВА / ШАМЕ ШАМЕ / ПРА ШАМАНТУ МЕ / САРВА ІТ’Я УПА/
ДРАВА Б’ЯА ДГАЯ / ПУРАНІ ПУУРАНІ / ПУУРАЯ МЕ / САРВА
ААШААЯ / ВАЙДУР’Я ПРАТІ БГААСЕ / САРВА ПАПАМ КШАЯМ
СВААГАА //

повторити тричі

[ Середня мантра:

ОМ НАМО БГАҐАВАТЕ БГАЙША ДЖЯ ҐУРУ ВАЙДУР’Я ПРАБГА
РААДЖААЯ ТАТХАА ҐАТААЯ АРГАТЕ САМ’ЯК САМБУДДГААЯ /
ТАД’ЯТХАА / ОМ БГАЙША ДЖЄ БГАЙША ДЖЄ МАГАА БГАЙША
ДЖЄ БГАЙША ДЖЯ РААДЖА САМУДҐАТЕ СВААГАА // ]



Коротка мантра:


ТАД’ЯТХАА / ОМ БГАЙША ДЖЄ БГАЙША ДЖЄ МАГАА БГАЙША
ДЖЄ БГАЙША ДЖЯ РААДЖА САМУДҐАТЕ СВААГАА //
Тибетизована версія короткої мантри:

ТАЯТХА/ ОМ БЕ КХАН ДЗЕ БЕ КХАН ДЗЕ МАГА БЕ КХАН ДЗЕ
БЕ КХАН ДЗЕ РАДЗА САМУДҐАТЕ СОГА //
повторюймо якомога більше раз
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Завершення:





кхор цог ö жу цо вöй ку ла тхім/ мен лей ку сунґ тхук к’ї не сум
лє / ö зер кар мар тхінґ ґєй єше трö / ранґ ґі не сум тхім пе дріб
сум даґ /

Весь почет, вся Мандала тане в світло і розчиняється
в Будду-Цілителя. Із його трьох центрів Тіла, Мови і
Свідомості променіє біле, червоне й синє світло одвічного
усвідомлення; розчиняючись у мої три центри, воно очищує́
мене від трьох потьмарень.



цо во ö жу ранґ ґі ч’ї вор тхім/ йєр ме ґ’єл кюн кх’єн цей ранґ
зук чє/ тонґ зук чхаґ ґ’я чєн пор нґєл со-о/

Будда-Цілитель тане в світло і зливається зі мною,
розчиняючися в мене через мою ма́ківку. Невіддільний від
великого прояву всеосяжної мудрості й любові, спочиваю в
Мага́мудрі – в стані єдності порожнечі й проявів.
Відпочиваймо в медитації цього природного стану.




чö тö де ґом ґ’ї пей ґє ва ді/ цхе дір цхе рінг не ме де к’ї ден/ чі
це бейдур’я нанґ жінґ ла соґ/ нам дак жінґ ду санґ ґє жєл тхонґ
шоґ/
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Благодаттю практики цієї хай же вправно я досягну стану
Будди-Цілителя, і всіх істот без винятку до цього стану
приведу.
Хай у силу благодаті, що від практики офір і восхвалінь,
від мантр і медитації, я та всі істоти сущі житимемо довго
і щасливо, вільні від хвороб; а в час смерті хай узріємо ми
лиця Будд у чистій сфері Лазуриту Сяйного і в інших чистих
землях.




джюнґ ґ’юр ма онґ даґ соґ дро ва нам/ санґ ґє жінґ ду пе мей
ньїнґ по лє/ трунґ те ґ’я чєн цхоґ ньї раб дзоґ не/ ла ме джянґ
чхуб ґо пханґ тхоб ґ’юр чік/

У майбутньому, хай я та всі народимося в центрі лотосів у
чистих сферах Будд і, добре звершивши два види безмежних
накопичень, досягнемо найвищого Пробудження.
Молімося також іншими молитвами присвяти.
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Цю дуже скорочену практику Будди-Цілителя склав (тибетською
мовою) і переклав (англійською) превелебний Кхенпо Кончок
Ґ’ялцен у травні 1986р.
Добру силу від цієї праці, присвячую на благо всіх істот, вони ж
були нам матерями!
Хай вони звільняться від хвороб, які походять від трьох ядів!
Цей текст є частиною «Текстового Проекту Дрікунг-Каг’ю», що рисвячений
перекладу, збереженню й поширенню практик Роду Передачі ДрікунґКаґ’ю.
Український переклад, звірений з тибетським оригіналом
© Ольга Корнюшина, Оксана Братанич, Ярослав Литовченко, 2019.
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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.
Їх треба зберігати в шанованому місці, наприклад на вівтарі.
Якщо текст ушкоджений і підлягає знищенню,
його не можна викидати, а потрібно спалити.

ratnashri.org.ua
ratnashri.ua@gmail.com
+38 095 271 76 88

