
Саґа Дава: місяць стотисячного примноження 
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Важливість зміцнення нашої практики

Саґа Дава

Саґа Дава  (Вайшакха на санскриті) –  це четвертий місяць тибетського місячного календаря.  В
буддизмі  він вважається найважливішою священною порою року.  Назва місяця походить від
назви  клану  Шак’я  і  епітету  Будди  —  Шак’ямуні,  що  перекладається  як  “мудрець  із  клану
Шак’їв”.  Тибетською  цей  місяць  також  називають  Бумґ’юр  Дава  —  “місяць  стотисячного
примноження”,  оскільки вважається,  що як  благі,  так  і  неблагі  дії  примножуються  у  100 000
разів.

Цей місяць,  а особливо перші п’ятнадцять днів є вкрай сприятливими для практики Дгарми і
плекання усіх благих дій на рівні тіла, мови й серця-ума. Також важливо докладати особливих
зусиль для уникання недобрих дій. У день повного місяця, відомий як Саґа Дава Дючєн (15-й день
місячного  календаря),  відзначаються  визначні  події  народження,  пробудження  і  парінірвани
Будди Шак’ямуні.
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Оскільки  ці  важливі  події  відбулися  саме  в  цей  місяць,  буддисти  всього  світу  вірять,  що
результати наших дій примножуються у цей час. Тож будь-яка позитивна чи негативна карма,
створена тілом, мовою і серцем-умом, примножується. Детальніше про  примноження заслуги
дізнаєтеся тут.

Так  само  як  і  в  інші  важливі  буддійські  дні,  ми  святкуємо  ці  особливі  події  пам’ятуванням
доброти Будди.  Традиційно люди збиралися  разом начитувати оповіді  про життя Будди.  А у
стародавній Індії місцеві володарі спонсорували процесії,  під час яких послідовники буддизму
несли статуї Будди вулицями міст.

Навіть  якщо  ми  самі  не  можемо  спонсорувати  подібну  процесію,  було  б  чудово,  якби  ми
знайшли час прочитати уривки з життєпису Будди, наприклад напрочуд поетичну "Лалітавістара
сутру  "  .  Також, можемо поміркувати над якостями Будди, наприклад, тими, що подані у третій
главі “Самадгіраджа сутри”.

Якості Будди, згідно із “Самадгіраджа Сутрою”

Татхаґата  —  це  природний  результат  заслуги.  Він  є  неминучим  результатом
коренів  заслуги.  Терпіння  — це  його  окраса.  Він  є  виявом  скарбниці  заслуги.  Його
прикрашають  досконалі  ознаки  величної  істоти.  Досконалі  риси  величної  істоти
розцвітають на ньому наче квіти. Його поведінка гідна наслідування. Він ніколи не
виглядає неприємно. Він приносить радість тим, кого мотивує віра. Його мудрість
непереможна. Його сила непохитна. Він є вчителем усіх істот. Він є батьком усіх
бодгісаттв. Він — цар над усіма шляхетними істотами. Він — керманич тих, хто
вирушив шляхом. Мудрість його неосяжна. Його красномовність незбагненна.

Його голос чистий. Його мова тішить. Його фізична форма є чарівною. Його тіло
незрівнянне. Він не занечищений світом бажань. Він не забруднений світом форм. Він
не зіпсований світом без форм. Він вільний від страждань. Він вільний від скандг. Він
відділився від дгату. Він приборкав аятани. Він розрубав вузли. Він вільний від мук.
Він  вільний  від  жадання.  Він  переправився  через  велику  ріку.  Його  мудрість
виповнена.  Він  укорінений  в  мудрості  будд-бгаґаванів  минулого,  теперішнього  і
майбуття.  Він  не  залишається  в  нірвані.  Він  перебуває  на  піку  існування.  Він
знаходиться на рівні бачення усіх істот. Юначе, оце буддові якості татхаґати.

Надихаючися  цими  якостями,  можемо  приділити  час  “перезавантаженню”  нашої  мотивації  і
докласти зусиль у практиці заради блага всіх істот.

Згідно з  традицією,  послідовники тибетського буддизму в  цей місяць займаються  благими й
доброчинними справами.  Наприклад,  допомога  стражденним,  практика поклонів,  офірування
світильників.  Також  чимало  людей  практикують  порятунок  життів  тварин,  або  вирушають  у
паломництво  до  святих  місць.  Окрім  цього,  будь-які  позитивні  дії,  приміром,  шаноблива
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поведінка, готовність прийти на допомогу іншим, щедрість і доброта — в цей період часу варто
брати і посилювати подібні обітниці. 

В  контексті  пам’ятування  якостей  Будди  можемо  виконувати  досконалу  і  стислу  практику
“Скарбниця благословень” — садгану Будди Шак’ямуні, написану Міпхамом Рінпочє.

Щедрість та інші доброчинні практики під час Саґа Дави

Традиційно приділяємо більше часу та енергії практикам щедрості та благих вчинків. Наприклад,
можемо практикувати порятунок життів. Ми викупаємо тварин (хробаків, раків, рибу тощо), які
інакше  приречені  на  насильницьку  смерть.  Тоді  звільняємо  їх  у  підхожих  місцях  їхнього
природного  мешкання,  при  цьому  начитуємо  молитви  і  формуємо  чисті  прагнення.  Коли
даруємо  життя,  ми  у  такий  спосіб  також  подовжуємо  життя  спонсорів  і  творимо  позитивні
обставини.  Дехто  практикує  дарування  життя  у  спосіб  дотримання  вегетаріанської  дієти
впродовж цього місяця, або принаймні у день повного місяця.

Якщо маємо таку можливість, це чудовий місяць для паломництва, відвідування святих місцин.
Навіть  ті  з  нас,  хто  мешкають  далеко  від  святих  місць,  храмів  і  ступ  Азії,  можуть  відвідати
найближчий буддійський центр.  Там можемо приділити час обходженню по колу (тиб.  ко́ра)
храмових споруд чи ступ, зробити офіри світла, води, квітів. Під час ко́ри можемо начитувати
мантру Будди Шак’ямуні.

Цю мантру також називають “Сердечною мантрою Великого Мудреця” (муніндра-грідая-мантра
на санскриті).

ом муне муне мага мунає соха

Підтримка для вашої практики 
Усвідомлення цінності вчень Будди

З  нагоди  Саґа  Дави  пропонуємо  для  вашого  надхнення  відео  із  Дгарма-стріму —  програми
Пакчока Рінпочє,  що доступна для всіх,  хто прагне зміцнити свою практику Дгарми. В цьому
відео Рінпочє розповідає про якості Будди й інших пробуджених майстрів, а також пояснює два
основні  способи  практики і  важливість  регулярної  щоденної  практики.  Якщо ми піддавалися
лінощам  і  втратили  надхнення  до  практики  Дгарми,  хай  знову  надихнемося  і  сповнимося
старанності у цей особливий місяць!

Див.  відео     в  англійській  версії  статті  ,  в  налаштуваннях  відео можна  обрати  українські
субтитри.
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Програма Дгарма-стрім від Пакчока Рінпочє

Програма Дгарма-стрім доступна для всіх груп Дгарма-стріму і містить оновлювані цикли вчень
Пакчока  Рінпочє,  що послідовно  охоплюють  весь  буддійський  шлях.  Щоб  дізнатися  більше  і
знайти групу в своїй країні, або сформувати власну навчальну групу, будь ласка, натисніть тут.

Якщо маєте запитання,  або потребуєте підтримки щодо програми Дгарма-стрім і  навчальних
груп  Дгарма-стріму,  будь  ласка, зв’яжіться  з  нами.  Запрошуємо  приєднатися  до  української
групи Дгарма-стріму: https://www.facebook.com/DharmaStreamUkraine 

Шлях медитації і практика “Скарбниці благословень”

В  онлайн-курсі  “Шлях  медитації”  учасники  отримують  детальні  настанови  з  практики
“Скарбниця благословень”.

Пакчок Рінпочє рекомендує садгану Будди Шак’ямуні “Скарбниця благословень” в якості основи
нашої  щоденної  медитації.  В  буддійських  традиціях  сутри  й  тантри  мовиться,  що самі  лише
знання про техніки медитації не приводять до Пробудження. Практикуючі мають накопичувати
надбання  заслуги  й  мудрості,  а  також  очищати  власні  емоційні  й  когнітивні  затьмарення.
Практичний  і  водночас  глибокий  метод  —  поєднувати  виконання  цієї  садгани  із  практикою
медитації.

Натисніть тут, щоб дізнатися більше про “Шлях медитації”

Групи на форумі та підтримка

Нагадуємо, що на порталі Сам’є існує форум із різними групами для практикуючих. Там знайдете
теми  для  обговорення,  інформацію  щодо  нових  ресурсів  та  майбутніх  подій,  практичні
матеріали  й  спільноту  досвідчених  практикуючих,  які  діляться  порадами,  надихають  і
підтримують.

Для доступу до онлайн-груп, будь ласка, натисніть тут
(для перегляду груп вам слід спершу увійти у свій акаунт на сайті Інституту Сам’є)

https://samyeinstitute.org/sciences/philosophy/saga-dawa/ 
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