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Коротка практика Манджушрі́ , воїна усвідомлення


Вклоняюся Ламі, невід’ємному від Манджушрі́!
Це коротка садгана Воїна Мудрості.



Сядьмо в правильну позу [для медитації].
Насамперед – молитви Притулку й бодгічітти.
Потім, промовивши мантру порожнечі, медитуймо її суть.
[Молитви Притулку й бодгічітти:]







санґ ґє чьо данґ цоґ к’ї чоґ нам ла/ джянґ чуб бар ду даґ ні
к’яб су чі/ даґ ґі джін соґ ґ’ї пей cо нам к’ї/ дро ла пхен чір
санґ ґє друб пар шок//
У Будді, Дгармі й у Громаді досконалій беру Притулок доки
просвітлю́ся. Силою чеснот від щедрості та інших добрих
дій, які творю, хай просвітління звершиться на благо всіх
істот1.
Повторити тричі
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Світло Одвічної Мудрості

ма нам кха данґ ньям пей сем чєн тхам чє дева данґ де вей
ґ’ю данґ ден пар ґ’юр чіґ/ дунґал данґ дунґал ґ’ї ґ’ю данґ
драл вар ґ’юр чіґ/ дунґал ме пей де ва данґ мі драл вар ґ’юр
чіґ/ ньє рінґ чак данґ ньї данґ драл вей танґ ньйом ла не
пар ґ’юр чік//
Усі істоти, матері мої, безмежні кількістю, як небо, хай
спокійні й вільні будуть і плекатимуть причину цьо́го. Хай
вони звільняться від страждання й від причин страждань.
Хай вони щасливі будуть, без тіні страждань. Хай будуть
врівноважені, вільні від бажань і не́хоті й від поділу на
близьких і чужих.
Повторити тричі

[мантра порожнечі]



ом шуньята дзняна бенза собава атмако гам/
ОМ ШУНЬЯТА ҐНЯНА ВАДЖРА СВАБГАВА АТМАКО ГАМ/





тонґ пей нґанґ лє на цоґ пема данґ/ да ньїй ден тенґ ранґ
рік мум мар сер/ о зер рап бар де лє о тренґ трьо/ ґ'ял ва
кюн чьо дро друк дріб па джянґ/
Зі стану порожнечі – різнобарвний лотос. На лотосі –
«сидіння» з [дисків] сонця й місяця. [На диску місяця, у
центрі] моє самоусвідомлення [проявне] складом МУМ ( )
жовтогарячим. Він світло випромінює на усі сторони в офіру
Переможцям, очищаючи шість видів мандрівних істот .

མུཾ
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цур ду йонґ ґ’юр даґ ньї джям пел янґ/ цо ма сер док жєл
чіґ чаґ ньї па/ є па ше раб рал дрі пунґ тхе чар/ йон па тхуґ
кар тхеб сін утпал лей/ ю ва не дзін ґє сар пунґ йон тхе/
дзум тен тонґ трак ґ'я пей лек бам чєн/
Світло повертається, всотується в склад-сі́м’я [МУМ], і я стаю
Манджушрі.
[Я] золотого кольору, одноликий і дворукий. У правиці
здіймаю над плечем меч Усвідомлення. В лівиці, пальцями
великим і підмізинним тримаю біля серця довге стебло
лотоса, що розквітлий біля лівого плеча. На лотосі – текст
Довершеність Позамежної Мудрості2, в сто тисячі строфах.






зур пю нґа чє тхьон тінґ тхор цуґ дзе/ на цок рін чєн ґ’єн
данґ дар ґ’ї луб/ дор к’їл жі дзум цен пей зі бар вей/ не сум
дру сум кар мар тхінґ цен лє/ о трьо єше сем па чєн дранґ
ґ’юр/ дза хунґ бам го даґ данґ ньї ме тхім/
Вбраний у шовкові запаску й накидку; прикрашений
коштовними оздобами. На голові – корона п’ятикутна,
в її центрі височіє синій вузол [мого волосся]. Сидячи у
ваджровій позі й усміхаючись, сяю прекрасними буддовими
рисами.
У трьох чакрах [голови, горла і серця - відповідно] білий
[склад ОМ], червоний [А] і синій [ГУМ]. Із них світло,
променіючи, закликає істоту мудрості3. Вона цілком у мене
розчиняється – ДЖА ГУМ БАМ ГО.
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лар янґ тхуґ лє о трьо ріґ нґей хла/ чєн дранґ ме ток пьо
данґ мар ме дрі/ жал зе рол мо данґ чє чьо па бул/
Потому світло з мого серця променіє. Воно запрошує Будд
п’яти Родів з’явитись тут. Офірую їм квіти, духм’янощі,
світло, воду запашну, поживні страви й музику.



ом сарва татхаґата абгікінца ту мам/
ОМ САРВА ТАТХА́ ҐАТА АБГІШЕКА ТУ МАМ4


 


жє сол бум чю чі во не ванґ кур/ ку ґанґ дрі ма даґ чінґ чю
хлаґ ма/ чі вор кх’їл лє нам нанґ у ґ’єн чінґ/ ванґ хла даґ ґі
лю ла тхім пар ґ’юр/
На це прохання, Будди освячують мене – ллючи нектар із вази
[посвяти] на мою ма́ківку, очищають від усіх затьмарень.
Нектар, [наповнивши мене «по вінця»,] переливається із
маківки; там надлишок нектару стає Буддою Вайрочаною.
Потому божества посвячення у мене розчиняються.
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ОМ МАНДЖУШРІ ҐНЯНА САТТВА ВАДЖРА АРҐГАМ/ ПАДЬЯМ/
ПУШПЕ/ ДГУПЕ/ АЛОКЕ/ ҐАНДГЕ/ НАЙВЕДЬЄ/ ШАБДА САРВА
ПУДЖА МЕҐГА САМУДРА СПХАРАНА САМАЄ ГУМ



Так офіри сотворивши, начитуймо Довше Славлення:







ґанґ ґі ло дрьо дріб ньї трін дрел ньї тар нам даґ раб сел
ва/ джі ньє дон кюн джі жін зік чір ньї к’ї тхуґ кар лек бам
дзін/ ґанґ даґ сі пей цьон рар ма ріґ мюн тхум дунґал ґ’ї зір
вей/ дро цок кюн ла бу чіґ тар це єн лак друґ чюй янґ ден
сунґ/
[О, Манджушрі,] Ти – усвідомлення пронизливе, як сонце
сяйне, непідвладне хмарам двох [видів] затьмарення. Ясно
ві́даючи всі об’єкти знань у їх істинній сутності, тримаєш
біля серця святе письмо Позамежної Мудрості. Як дитині
єдиній, любов від Тебе всім істотам лине, що в мо́року
самсари потерпа́ють, окри́ті млою затужаві́лого неві́дання.
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друґ тар чєр дроґ нйон монґ ньї лонґ лє к’ї чак дроґ дрол
дзе чінґ/ ма ріґ мюн сел дунґал нью ґу джі ньє чьо дзе рал
дрі нам/ до не дак чінґ са чюй тхар сон йон тен лю дзоґ
ґ’ял се ку/ чю трак чю данґ чю ньї ґ’єн тре дак лой мюн сел
кхьо ла ду/
Ти мовою своєю, що потужна, наче рев дракона, та
мелодійна в її шістдесяти різно́видах, пробуджуєш зі
сплячки заміша́ння і неві́дання, розриваєш карми ланцюги
і розганяєш тьму неусвідомлення. Мечем мудрості втинаєш
усі паростки страждань. Одвічно чистий, на усіх щаблях
Шляху́ цілком довершений, Ти просві́тла форма бодгісатви
щонайвищого, цілком Ти воплотіння всіх чудових якостей.
Аби розчинити тьму, яка наш ум окри́ла, Ти буддовими
знаками всіма, яких є сто дванадцять, пломені́єш.
Щоб пробудитися в стан усвідомлення одвічного, тобі,
Манджушрі, я вклоняюся!



Коротше Славлення:






жьон нуй ку лю чанґ ва по/ єше дрьон ме раб ту бар/ джіґ
тен тімуґ мюн сел ва/ джям пал янґ ла чак цал то/
8
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Ти юнаком являєшся у формі бездоганній. Твоя одвічна
мудрість, вогня́не усвідомлення, начисто спалює усе
невідання. Молюсь до Тебе, о Манджушрі! Тобі я поклоняюся!
таким чином воздаємо славу







тхуґ кар ньї тенґ мум тхар нґак тренґ чє/ сер доґ о к’ї ранґ
жін є кхор вей/ зер трьо чок ду ґ’ял кюн джін тху ду/ мум
тхім лар о трьопе ньо жал є/ ньї ґ’юр чю к’ї сем чєн дріб па
джянґ/ ранґ дрей хлар ґ’юр кюн к’янґ нґак дра дроґ/ о зер
цур ду са бьон ла тхім міґ/
У чакрі серця – сонця диск. На ньому [в центрі] стоїть
склад-сі́м’я МУМ. Навколо [МУМ – «гірлянда» літер] мантри
сяє світлом золотим і обертається посолонь5. Потужно з
мантри променіючи, світло золоте притягує благословіння
та енергії всіх Будд; воно в склад МУМ їх розчиняє. Світло
знову променіє та перетворює світ зовнішній у чисту сферу;
так очищаючись, усі істоти трансформуються в Манджушрі.



ом ваґі шварі мум/
ОМ ВАҐ ІШВАРІ МУМ6



Промовляймо мантру [зосереджено], без шести хиб [вимови].
Варто накопичити принаймні 600,000 повторень мантри.
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Насамкінець, стадія звершення:




ньо чю о жу ранґ тхім ранґ ньї к’янґ/ тхуґ кей мум тхім ме
рім на дей бар/ рім тхім міґ ме тонґ сал де чєн жаґ/
Вмістище і вміст7 у світло тануть, і воно в мене розчиняється.
Я розчиняюся в склад МУМ8, а він тане знизу догори,
поступово в простір-порожнечу розчиняючись.
Медитую порожнечу, ясність і блаженство, ні за що не
чіпляючись.



лар янґ джам пел па вой ку ру ґ'юр/
Потому знову постаю в просві́тлім о́бразі звитя́жного
Манджушрі.



Перш, ніж починати чотири види дій, молімося:





це ден кхьо к’ї кх’єн раб озер ґ’ї/ даґ лой ті муґ мюн па раб
сел не/ ка данґ тен чьо жунґ лук тоґ па ї/ ло дрьо поб пей
нанґ ва цал ду сол/
О, [Манджушрі] – світло Твого вищого ві́дання, любов’ю
променіючи, хай розжене пітьму мого невідання. Аби всі
вчення Будди, усні та у текстах, і пояснення до них дійсно
розуміти [й вірно їх практикувати], молю – осяй мене силою
переконаності й проникливої мудрості.
10

10

Коротка практика Манджушрі́ , воїна усвідомлення




ґанґ це та вар до па ам/ чунґ зе дрі вар до на янґ/ ґьон по
джам янґ кхьо ньї ні/ ґєк ме пар ні тхонґ вар шок/
Коли прагну побачити Тебе чи навіть запитати щось, Тебе
благаю, Вла́дарю Манджушрі – явись мені без перешкод,
хай Тебе узрію!





чок чю нам кхей тхе тук пей/ сем чєн кюн дон друб джей
чір/ джі тар джам янґ чьо дзе па/ даґ соґ чьо панґ ден драр
шок/
Ти безмежно, наче небо, добро твориш на благо всього
сущого, на всі десять сторін. Хай такими ж будуть мої та
інших дії!
[Молитви присвяти:]




джянґ чуб сем чок рін по чє/ ма к’є па нам к’є ґ’юр чік/ к’є
па ньям па ме пар янґ/ ґонґ не ґонґ ду пхел вар шоґ//
Бодгічітто, чудовий намір просвітлі́ння, у ко́му ти не
проявилася – з'явися! А зародившись – не зникай! Зростай,
благотвори все більше і сильніше!
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санґ ґ’є ку сум ньє пей джін лаб данґ/ чьо ньї мін ґ’юр ден
пей джін лаб данґ/ ґєндун мі чє ду пей джін лаб к’ї/ джі тар
до жін мьон лам друб пар шоґ//
Благословінням Будди, що досяг три каї9, благословінням
Дгарми
істини
незмінної,
благословінням
Санґхи
нероздільної, хай молитви наші сповняться воістину згідно
чистих намірів присвяти.





нам даґ ґанґ рі тар кар ґєва де/ рін чєн тен па чок чюр ґ'є
па данґ/ джіґ тен мі ше тімуґ нам драл жінґ/ тхар чін санґ
ґ'є єше тхоб пар шок/
Благодаттю сили чистої, як білосніжні [верхи] гір, хай
учення Дрікунґпи Ратнашрі сяє на всі десять сторін і розжене
у всіх пітьму невідання. Хай воістину всі справдять буддове
звершення Мудрості.



Можна молитися й іншими молитвами присвяти, які знаєте.
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Цю скорочену версію медитації Манджушрі Джянасатви та
промовлення [Його мантри] записав Дрікунґпа Ванде Ратна
Кармабгадра на сповнення побажань Вельмишановного Лами
Трінлє Цхедака та інших, аби надихнути людей до практики.



МАНҐАЛА ШРІ ДЖВАЛА ДЖАМБУ ДВІПА АЛАНҐКАРА БГАВАНТУ
Цей текст транскрибував та переклав англійською мовою [Кхенчєн] Кончок
Ґ’ялцен Рінпоче з допомогою Пітера Сатріса у Вашинґтоні, США, в грудні
1983 року. Кхенчєн Рінпоче з Ґелонґом Кончок Тхубтеном додатково
опрацювали цей текст у Дрікунґ Каґ’юпівському Центрі медитації в містечку
Фредерік, штат Меріленд, у травні 1997 року.
Українською мовою з англійського перекладу Кхенчєна Рінпочє цю
практику переклав Ярослав Литовченко, учень Ґарчена Рінпоче, в травні
2014 року. Весною 2019 р. Ярослав опрацював свій переклад, звіряючи його
безпосередньо з тибетським оригіналом.
Хай ця робота сприяє процвітанню Буддової Дгарми в Україні та в усьому
світі.
Авторське право на цей переклад © Ярослав Литовченко, 2014, 2019.
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1. Шість видів мандрівних істот – непросвітлені істоти, які з життя в
життя блукають шістьма сферами самсари: сферами пекла, ненаситних
духів, звірів, людей, напівбогів і богів (тут і далі примітки перекладача).
2. Праґняпараміта (санскрит).
3. Джнянасаттва (Ґнянасаттва) (санскрит) – «істота мудрості»: дійсне
божество. В цій садгані - це Манджушрі з Його чистої сфери.
4. ОМ, Вас, усіх Татхаґат, молю - даруйте посвячення, МАМ
5. за рухом сонця, т. зв. «за годинниковою стрілкою».
6. в українській транскрипції цієї мантри, останньою, третьою,
літерою другого складу (ВАҐ) є проривна задньоязикова приголосна ґ
(т.зв. «з гачком»), що своєю проривною, гострою вимовою аналогічна
латинському «g» чи російському «г»; не плутати з глотковою, м’якою
вимовою фарингальної української літери «г». Переклад цієї мантри «ОМ Владико мови МУМ»
7. «Вмістище» - весь світ, «вміст» - всі істоти і явища.
8. Сім’яний склад МУМ, що в серці.
9. Три каї – три «тіла»/сфери Просвітлення (дгармакая, самбгоґакая і
нірманакая).
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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

