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Санґ-пуджа – практика  
очисної офіри диму 

BUDDHIST PHILOSOPHY • ARTICLE 

 Санґ-пуджа — це практика офірування, згідно традиції Ваджраяни, що має глибоке значення. Тибетське слово “санґ” означає видаляти, усувати, очищати та пробуджувати.  Офірування та очищення Санґ-пуджа є допоміжною практикою очищення. Виконуючи цей ритуал, зосереджуються на усуненні занечищень плину ума — самих практикуючих і всіх істот. В той самий час, практикуємо щедрість, офіруючи усім типам “гостей” (див. нижче). На матеріальному рівні ритуал передбачає спалення різноманітних видів деревини та пахощів. Ми змішуємо їх з іншими численними субстанціями, приміром, з подрібненим дорогоцінним камінням та парчею, як то пояснюють тексти практики. Практикуючі запрошують “чотири типи гостей”. Перш за все закликаються гості пошани: Три Дорогоцінності (Будда, Дгарма і Санґга), просвітлені прояви Трьох 
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Коренів (Лама, Їдам, Дакіні). Після того запрошуються гості якостей  — просвітлені захисники Мудрості та оборонці, зв’язані обітницями. Тоді запрошуємо гостей співчуття — істот шести світів, а також — прикликаємо гостей, з якими нас пов’язують кармічні борги. Нам слід візуалізувати, що всі ці численні гості сидять на великих хмарах і заповнюють весь простір неба. Практикуючі візуалізують, як із духмяного диму виникають неосяжні офіри усього бажаного, що також сповнюють весь простір. Це можуть бути будь-які об’єкти, що в індивідуальному порядку вдовольняють та очищують зв’язок з усіма цими класами гостей. Збирання надбань блага та мудрості Ця практика має величезну силу звершення надбання блага та мудрості. Тож вона не є лише простою офірою пахощів чи диму. Ґуру Рінпочє особисто навчав офірі санґу у вченнях-скарбах (те́рмах). З нагоди Нового року санґга офірує санґ в форматі захоплюючої двогодинної ритуальної практики у монастирі Ка-Ньїнґ Шедруб Лінґ. Ця офіра забезпечує усе сприятливе у новому році. Додаткові ресурси  К’ябґӧн Пакчок Рінпочє регулярно нагадує своїм учням про блага виконання санґ-пуджі якнайчастіше. Щодня можемо виконувати скорочений варіант цієї практики за текстом “Короткої очисної офіри диму” (завантажити на сайті перекладацької групи “Лхасей Лоцава”). Якщо не можемо офірувати санґ на щоденній основі, можна робити цю практику по особливих днях, чи щоразу перед початком нового проекту чи важливої справи. Для практикуючих часто буває важко зібрати усі різноманітні субстанції, необхідні для практики. Тому магазин “Акара” під керівництвом К’ябдже Цикєя Чоклінґа Рінпочє та К’ябґӧна Пакчока Рінпочє розробив суміш субстанцій офіри санґу згідно з традиційними текстами. Завдяки цьому дуже зручно робити автентичні офіри вдома. “Коштовності сприяння” — це пахощі для офіри санґу, що містять всі 108 інгредієнтів, зазначених у текстах. Можемо офірувати їх у “Вмістищі сприятливості” — мідному вмістищі для офіри санґу. Онлайн-курс Інститут Сам’є також пропонує практичний курс, на який можна зареєструватися тут. Цей курс складається з детальних пояснень значення та сутнісних аспектів практики. На основі відео- та аудіо-матеріалів цей онлайн-курс знайомить вас з практикою “Короткої очисної офіри диму”. Також, ви дізнаєтеся про контекст виконання цієї практики і отримаєте настанови щодо значення та принципів, на яких вона ґрунтується. Окрім цього, в матеріали курсу забезпечать вас детальною інформацією щодо субстанцій офіри санґу. 
 КОРОТКА ОФІРА САНҐУ: ПРАКТИЧНИЙ КУРС  
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