“Ріво санґчӧ” — накопичення офір очисного диму на
гірській вершині
27 лютого, 8 — 11 ранку за непальським часом (Київ: 4:15 — 7:15 ранку)
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Ми раді анонсувати міжнародне онлайн-накопичення практики “Ріво санґчӧ”. Благо
від цієї практики незмірно примножиться, адже вона відбудеться у день Чӧтрул
Дюченӱ (Великий День Чудес). Це одне з чотирьох буддійських свят, які відзначають
чотири події з життя Будди. Чӧтрул Дючен святкується на п’ятнадцятий день першого
місяця за тибетським календарем. Цей місяць має назву Бумґ’юр Дава. Впродовж
перших п’ятнадцяти днів тибетського місячного календаря відзначаються
п’ятнадцять днів, під час яких Будда явив дива для своїх учнів, аби посилити їхню
відданість. Вважається, що в цей час наслідки як добрих, так і негативних дій
примножуються в десять мільйонів разів.
“Ріво санґчӧ” — це напрочуд благотворна й відома пуджа для очищення наших
кармічних боргів, а також для усунення перешкод як у зовнішньому світі, так і
перешкод в наших умах. Пакчок Рінпочє виконуватиме цю глибоку практику
очищення у головному храмі в печері Асура разом із монахами, які виконують там
триричний ритрит.
Аби всі бажаючі могли долучитися до практики у цій великій ваджровій мережі
накопичення блага і заслуги, накопичення офір учти буде транслюватися наживо у
YouTube.
Запрошуємо усіх взяти участь в цьому міжнародному начитуванні молитов і мантр.

Вступне вчення про практику “Ріво санґчӧ”
“Ріво санґчӧ” — це те́рма, яку приховав Ґуру Рінпочє, і яку в 17 сторіччі віднайшов
видатний йоґін і тертӧн Лхацӱн Намкха Джиґме. Лхацӱн Намкха Джиґме був
перенародженням як великого пандити і майстра Дзоґчєну Вімаламітри, який досяг
райдужного тіла, так і всевідаючого Лонґчєнпи.
Згідно давніх пророцтв дакінь, відомий цикл вчень-терм “Ріґдзін соґдруб”
(“Звершення життєвої сили від’ядгар”) постав у чистому видінні, коли Лхацӱн
Намкха Джиґме перебував у ритриті в печері Лхарі Рінчєн Ньїнґпхуґ у Драґкар
Ташідінзі. Ці вчення, серед яких “Ріво санґчӧ” відноситься до меннґаґ (сутнісних
усних настанов), являють собою неперевершені настанови з Дзоґчєну Аті-йоґи.
Завдяки інтенсивній практиці “Ріво санґчӧ” Лхацӱн Намкха Джиґме зміг усунути всі
перешкоди з боку людей і не-людей, які стали на заваді Дгармі у священній потаємній
долині Беюл Демоджӧнґ (в наші дні відомій як Сикким), і відкрив цю святу землю для
практики вчень. Завдяки цьому він зміг навчати і поширювати Дгарму в Сиккимі.
Мета “Ріво санґчӧ” — осягнути досконалу мудрість у спосіб накопичення блага і
заслуги в контексті двох головних аспектів практики: офірування і очищення
(зокрема, очищення затьмарень і перешкод).
Додрубчєн Джиґме Тенпе Ньїма:
©

Copyright samyeinstitute.org

Завдяки офіруванню ілюзорних дарів під час ілюзорної практики ми можемо
накопичити зібрання ілюзорних надбань. З цієї причини — тобто, накопиченням
заслуги, — можемо здобути результат — звершення мудрості. Існує чотири таких
методи, які є зовсім не складними, і при цьому сповнені смислом і благотворні. Це,
зокрема, офіри санґу, суру, водяних торм і власного тіла [чӧд]. Кожен, хто практикує
ці методи регулярно і старанно, накопичить надбання, очистить затьмарення, а
також вмиротворить будь-які перешкоди і все, що стає на заваді звершенню Дгарми
і пробудження в цьому самому житті, і стане вільним від них, наче сонце, що
виходить з-поза хмар. Оскільки вони також підтримують наше просування шляхом
до найвищого звершення Дзоґпачєнпо, має сенс докласти зусиль до виконання цих
практик.
Ви можете дізнатися більше про офіру санґу (очисного диму) з цієї статті на сайті
Інституту Сам’є. Внизу сторінки є переклад українською мовою.
Текст практики можна завантажити тут. (Якщо наразі ви ще не бачите українського
збірника за цим посиланням, це означає, що він ще в процесі перекладу, будь ласка,
завітайте на цю сторінку ще раз ближче до дати події.)
Реєстрація:
https://samyeinstitute.zoom.us/meeting/register/tJwrdOCorzgqHN2RwQ47WT1FFULqAIcNEVG2

Приєднатися в YouTube :
https://youtu.be/fBMF4udrMz8
Ця подія буде завершальною пуджею у циклі бумцоґів 2020-2021. Натисніть тут, аби
зробити офіру для цієї пуджі.

Зображення надане Tertön Sogyal Trust.
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