Пам’ятування Будди у Саґа Дава Дючєн
Гіларі Гердман

Саґа Дава Дючєн у 2021 році відзначається 26 травня
Хай кожен хто бачить Буддове зображення, чує ім’я Будди чи його дгаранімантру, або згадує про його якості, ступить на шлях до повного й досконалого
Пробудження!
Пам’ятування Будди у Саґа Дава Дючєн означає можливість радісно практикувати.
Можемо зробити перерву від повсякденного клопоту і поміркувати над позачасовим
посланням Буддових вчень. Інститут Сам’є запрошує вас святкувати цей день разом.
Хочемо надихнути вас робити славлення, начитувати дгарані Будди, практикувати
візуалізацію Великого Мудреця і радіти тому, що вся заслуга, накопичена у цей
сприятливий час, примножується.
Хай вся заслуга присвячується пробудженню наших матерів — усіх незліченних істот!

Пам’ятування Будди начитуванням славлення
Запрошуємо приєднуватися до славлення Будди у цей сприятливий день.
Рядки славлення із “Великого славня дванадцяти діянь Будди”
Ар’я Наґарджуна

табкхе тхуґдже шак’є ріґ су трунґ
жєнґ’ї мітхуб дӱк’ї пунґ джӧмпа
серґ’ї лхюнпо табур джипей ку
шак’єй ґ’ялпо кхйо ла чаґцал ло
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Силою майстерних засобів і співчуття ти в клані Шак’їв народився.
Для інших нездоланний, ти легіони Мари поборов.
Твоє просвітле Тіло — мов золота гора величне.
О Царю Шак’їв, тобі шана і уклін!

Пам’ятування Будди начитуванням його дгарані
З короткої Праґ’япараміти:
теята ом муне муне мага мунає соха
ТАД’ЯТХА ОМ МУНЕ МУНЕ МАГАМУНАЄ СВАГА

Візуалізація Будди: настанови Міпхама Рінпочє
Зі "Скарбниці благословень"

Загалом, хоч би що ви робили – під час руху, коли ходите, спите чи сидите – завжди
пам’ятайте про Вчителя. Вночі, перед тим як заснути, уявляйте, що сяйво з тіла Будди
сягає всіх усюд і заповнює весь простір, освітлюючи його яскраво, наче вдень.
Весь час, слідом за самим Вчителем, що зародив бодгічітту, та прикладом звільнення всіх
будд і великих бодгісаттв трьох часів, докладайте зусиль до плекання практик
бодгісаттв та не порушуйте обітницю бодгічітти. Окрім цього, практикуйте шаматху
і віпаш’яну. Таким чином сповните смислом своє дорогоцінне людське народження.
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У низці сутр сказано, що той, хто лише почує ім’я Вчителя, поступово зійде шляхом до
великого просвітлення і ніколи з нього не зверне. З викладеної в тексті цієї практики
дгарані-мантри народилися всі будди. Завдяки осягненню цієї дгарані-мантри сам Володар
Шак’їв досяг просвітлення, а Авалокітешвара сягнув вершин практики бодгісаттв. Ця
дгарані-мантра веде до великого надбання заслуги та очищує всі кармічні забруднення.
Практика цієї мантри долає всі зловмисні сили, що чинять перепони. Адже ця дгаранімантра походить із самої “Сутри Праґ’япараміти в декількох словах”. В іншій сутрі
сказано, що промовляння цієї дгарані-мантри бодай один раз очищує всі неблагі вчинки,
накопичені протягом восьмидесяти мільйонів кальп. Вона має саме такі незліченні якості
та є святою сердечною суттю Татхаґати Шак’ямуні.
Роз’яснення щодо того, як зародити віру та практикувати шаматху і віпаш’яну,
шукайте в інших текстах.
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