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༄༅། །རི་བོ་བསང་མཆོད་ཀིྱ་ངག་འདོན་ཁིྲགས་བཀོལ་བཞུགས། །

Ріво санґчӧ
дарування очисного диму на гірській вершині

Тер́ма, відкрита Лхацӱном Намкха Джиґме

і упорядкована К’ябдже Дӱджомом Рінпочє

ཨོཾ་སྭ་སིྟ། ལྷ་བཙུན་རིག་འཛིན་སོྲག་སྒྲུབ་ཀྱི་མན་ངག་རི་བོ་བསང་མཆོད་ལག་ཏུ་ལེན་པ་ལ། གཙང་མའི་སོྣད་དམ་ཐབ་ཏུ་བཟང་ཤིང་སོྤས་སྨན་དཀར་མངར་བསང་སྣ་ཕེྱ་
མར་སོགས་གང་འབོྱར་བཀྲ་ཤིས་པའི་མེར་བསེྲགས་ཤིང་ཆུ་གཙང་བྲན།

ОМ СОТІ! Для виконання практики “Ріво санґчӧ” із сутнісних усних настанов  [меннґаґ]  Лхацӱна  [Намкха
Джиґме із циклу терм] “Звершення життєвої сили від’ядгар” [“Ріґдзін соґдруб”], запали у чистому вмістищі
чи  вогнищі  духмяну  деревину,  пахощі,  цілющі  трави,  три  білі  й  три  солодкі  складові,  різноманітні
субстанції санґу, підсушене на вогні борошно, масло тощо — все наявне — і окропи це чистою водою.
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ཐོག་མར་སྐྱབས་འགྲོ་ནི།

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྂ༔ 
མཁའ་མཉམ་སྲིད་ཞིའི་སྐྱབས་ཀུན་སྙིང་པོའི་བཅུད༔
དབང་དྲག་རིག་འཛིན་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔
ཁེྱད་སྐུར་སྣང་སྲིད་རྒྱལ་བའི་དཀིྱལ་འཁོར་རོྫགས༔
འགོྲ་ཀུན་སྲིད་ལས་བསྒྲལ་ཕྱརི་སྐྱབས་སུ་མཆི༔  
ལན་གསུམ།

ом а хунґ 
кханьям сіжій к’яб кюн ньїнґпой чю
ванґ драґ ріґдзін пема тхӧтренґ цал
кх’є кур нанґсі ґ’ялвей к’їлкхор дзоґ
дрокюн сіле драл чір к’ябсу чі

Спершу — Прихисток:

ОМ А ХУНҐ!
В безкраї буття і спокою —  
серце-суть всіх Прихистку джерел — 
можний лотосний від'я́дгаро,
гнівний Тхӧтренґ Цале, у твоїм

Тілі усі явища й буття 
виповнені як манда́ла будд. 
Прихищаюся в тобі, аби
із самсари всіх істот звільнить! 

Повтори тричі.
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སེམས་བསེྐྱད་ན།ི

གསང་མཆོག་ཡ་ེཤེས་འོད་གསལ་ཐིག་ལེའི་གཞིར༔
འགོྲ་ཀུན་སྒྲིབ་གསུམ་དག་ནས་སྐུ་དང་གསུང༌༔
ཐུགས་ཀིྱ་ཐིག་ལེར་ལྷུན་གྲུབ་སྣང་བཞིའི་ངང༌༔
གཞོན་ནུ་བུམ་སྐུར་གོྲལ་བར་སེམས་བསྐྱེད་དོ༔
ལན་གསུམ།

санґчоґ єше ӧсал тхіґлей жір
дрокюн дрібсум даґне ку данґ сунґ
тхуґ к’ї тхіґлер лхюндруб нанґжій нґанґ
жӧнну бумкур дрӧлвар семк’є до

Бодгічітта:

Бодгічітту виплекаю, щоб
три затьмарення усіх істот
у осяйнім тхіґле Мудрості,
в цій основі, вищій таїні

всі очистилися, а відтак
щоб істоти всі звільнилися
в юне тіло вази, стан, в якім
візії чотири без зусиль

явлені у тхіґле просвітлих
Тіла, Мови й Серця Мудрості!

Повтори тричі.
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ཡན་ལག་བདུན་པ་ན།ི                     Семискладова молитва:

གཤིས་རིག་མ་བཅོས་གཉུག་མར་ཕྱག་འཚལ་ཞིང༌༔
གཏིང་མཐའ་བྲལ་བའི་འོད་གསལ་མཆོད་པ་འབུལ༔
འཁོར་བ་མྱང་འདས་མཉམ་ཉིད་ཀློང་དུ་བཤགས༔
བློ་བྲལ་ཆོས་ཟད་ཆེན་པོར་རེྗས་ཡ་ིརང༌༔
ші ріґ мачӧ ньюґмар чаґцал жінґ
тінґтха дралвей ӧсал чӧпа бӱл
кхорва ньянґде ньям ньї лонґду шяґ
лодрал чӧзе чєнпор джеї ранґ
ལྷུན་གྲུབ་རོྫགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་འཁོར་བསྐོར༔
འཁོར་བ་དོང་ནས་སྤྲུགས་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔
འཁོར་གསུམ་དམིགས་མཐའ་བྲལ་བའི་ཕ་མཐའ་བསྔོ༔
лхюндруб дзоґпа чєнпӧ чӧкхор кор
кхорва донґне труґпар сӧлва деб
кхорсум міґтха дралвей па тха нґо

Я вклоняюся й вшановую
цю природу усвідомлення,
істинну та несотворену.
Сяйну ясність, що не має меж

в дар підно́шу. Каюсь в просторі
рівності самсари й нірвани́.
Тішусь неосяжному умом
вичерпанню явищ вищому.

Обертайте Дгарми Колесо
Виповненості Великої,
що спонтанно звершеною є.
Вас молю: самсару виверніть

із самісінької глибини.
Не обмежений уявленням
про три сфери, я присвячую
в цілковитій позамежності.
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བདག་བསེྐྱད་ནི།

ཀ་དག་ཆོས་སྐུའི་དབྱིངས་ལས་འགགས་མེད་རྩལ། །
པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་དཀར་དམར་གཞོན་ཚུལ་མཛེས། །
མཚན་དཔེའི་གཟི་འབར་རོྡ་རེྗ་ཐོད་པ་བསྣམས། །
མཛེས་བརིྗད་རྒྱན་དང་ཆ་བྱད་ཡོངས་སུ་རོྫགས། །
དམ་ཡེ་གཉིས་མེད་རྒྱལ་ཀུན་འདུས་པའི་གཟུགས། །
འཁོར་འདས་ཀུན་གིྱ་སྤྱི་དཔལ་ཆེན་པོར་གྱུར། །
кадаґ чӧкуй їнґле ґаґме цал
пема тхӧтренґ кармар жӧнцӱл дзе
ценпей зібар дордже тхӧпа нам
дзежі ґ’єнданґ чаджє йонґсу дзоґ
дам’є ньїме ґ’ялкюн дӱпей зуґ
кхорде кюнґ’ї чіпал чєнпор ґ’юр

Само-візуалізація:

Я із чистоти відвічної — 
із просторої відкритості
дгармакаї проявляюсь як
Пема Тхӧтренґ — неупинна міць.

Біло-червонавий, в розквіті
юності, палаю величчю
всіх довершених ознак і рис.
Ваджру й капалу тримаю я.

Гарне і вражаюче вбрання
і прикраси вповні маю всі. 
Недвоїстість ґ'яни й самаї.
Втілюю собою будд усіх.

Усього самсарного буття
і нірвани славний Волода́р.
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ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྂ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདིྡྷ་ཧཱུྂ༔

ом а хунґ бендза ґуру пема сіддгі хунґ

ཞེས་བརྒྱ་རྩ་ཙམ་བཟླ།

Начитай [мантру] близько 108 разів.
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ད་ེནས་བསང་རྫས་རྣམས་རཾ་ཡ་ཾཁཾ་གིས་བསང་སྦྱང༌།

Очисти складові санґу за допомогою: рам ям кхам

སྟོང་པའི་ངང་ལས་བསང་རྫས་ཟག་པ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩི་འདོད་ཡོན་རྒྱ་མཚོའི་སྤྲིན་ཕུང་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་འཕྲོ་བར་གྱུར།

тонґпей нґанґ ле санґдзе заґпа мепей єше к’ї дӱці дӧйон ґ’ямцой трінпхунґ кхакх’яб ту тровар ґ’юр

З  простору  порожності  —  невичерпні  складові  санґу:  то  нектар  одвічної  Мудрості,
океан чуттєвих насолод, що наче хмари поширюється і заповнює весь простір неба.

འབྲུ་གསུམ་དང་ནམ་མཁའ་མཛོད་སྔགས་ལན་གསུམ་སོགས་ཀྱིས་བིྱན་བརླབ་ལ། །

Освяти трьома складами і трикратним промовлянням мантри небесної скарбниці:

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྂ།

ом а хунґ

ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏེ་བོྷྱ་བ་ིཤྭ་མུ་ཁེ་བྷྱཿསརྦ་ཐཱ་ཁཾ་ཨུདྒ་ཏེ་ས་ྥར་ཎ་ཨི་མཾ་ག་ག་ན་ཁཾ་སྭ་ཱཧཱ།

нама сарва татхаґате бгайо бішо мукхебе сарва такхам удґате 

сапхарана імам ґаґана кхам соха
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བྃྷྲཱུ༔ རིན་ཆེན་སྣ་ཚོགས་དྭངས་མའི་སྣོད་ཡངས་སུ༔
འཇིག་རེྟན་སྲིད་པའི་འདོད་རྒུ་དམ་ཚིག་རྫས༔
འབྲུ་གསུམ་ཡེ་ཤེས་བདུད་རིྩར་བྱིན་བརླབས་པས༔
སྣང་སྲིད་མཆོད་པའི་འདོད་རྒུར་འཁིྲགས་པ་འདི༔
дгрунґ    рінчєн нацоґ данґмей нӧянґ су
джіґтен сіпей дӧґу дамціґ дзе
друсум єше дӱцір джінлаб пе
нанґсі чӧпей дӧґур тріґпа ді
བླ་མ་ཡ་ིདམ་ཌཱ་ཀི་ཆོས་སྲུང་དང༌༔
ཕྱོགས་བཅུ་རྒྱལ་བའི་དཀིྱལ་འཁོར་ཇི་སྙེད་དང༌༔
འཛམ་གིླང་གཞི་བདག་རིགས་དྲུག་ལན་ཆགས་མགོྲན༔
ཁྱད་པར་བདག་གི་ཚེ་འཕྲོག་སྲོག་རྐུ་ཞིང༌༔
лама їдам дакі чӧсунґ данґ
чокчу ґ’ялвей к’їлкхор джіньє данґ
дзамлінґ жідаґ ріґ друґ ленчаґ дрӧн
кх’єпар даґ ґі цетроґ соґку жінґ

ДГРУНҐ!
Квінтесенція коштовностей
розмаїтих творить вмістище 
велетенське, у якому все,
що є бажаним в мирськім бутті, — 

складові самай, освячені
трійкою складів як амріта́
Мудрості одвічної. Оцю
безліч бажаних дарів буття

і усьо́го, що з'являється,
я підно́шу Ґуру, Ї́дамам,
Да́кіням і Оборонцям Вчень;
ма́ндалам Будд десяти сторін —

скільки їх існує усього́;
хазяям земель — мирським гостя́м,
та істотам всіх шести родів;
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ནད་གཏོང་བར་ཆད་རོྩམ་པའི་འབྱུང་པོ་དང༌༔
རིྨ་ལམ་རྟགས་མཚན་ངན་དང་ལྟས་ངན་རིགས༔
སྡེ་བརྒྱད་མ་རུང་ཆོ་འཕྲུལ་བདག་པོ་དང༌༔
ཟས་དང་གནས་དང་ནོར་གིྱ་ལན་ཆགས་ཅན༔
нетонґ барчє цомпей джюнґпо данґ
мілам таґцен нґєн данґ тенґєн ріґ
деґ’є марунґ чотрӱл даґпо данґ
зе данґ не данґ норґ’ї ленчаґ чєн
གིྲབ་བདག་སྨྱོ་འདེྲ་ཕ་ོགཤིན་མོ་གཤིན་དང༌༔
གིྲ་བོ་ཐེ་རང་གོྲང་སྲིན་འདེྲ་མོ་བཅས༔
ལན་ཆགས་དམར་པོའི་མེ་ལ་འཇལ་ཏེ་བསྲེག༔
རང་རང་ཡིད་ལ་གང་འདོད་འདོད་རྒུའི་ཆར༔
дріб даґ ньодре пхошін мошін данґ
дріво тхеранґ дронґ сін дремо чє
ленчаґ марпой мела джялте сеґ
ранґ ранґ ї ла ґанґдӧ дӧґуй чар

го́стям, перед ким я у боргу,
а зокре́ма — хто краде моє
довголіття й життєдайну міць;
духам-джю́нґпо, що спричинюють
перешкоди та нездужання;

духам, що провіщують лихе
й насилають знаки злі у снах;
і вісьмом рода́м злих чаклунів;
й тим, кому харчі, житло, майно 

я хтозна́-коли́ заборгував;
тим, хто посила затьмарення;
духам злим, що зводять з розуму;
духам вмерлих, духам-відьмакам,

ракшам, демоницям, привидам.
Віддано кармічні всі борги,
їх вогонь багряний спалює. 
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ཇི་སྲིད་ནམ་མཁའ་གནས་ཀིྱ་བར་ཉིད་དུ༔
འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ཟད་པ་མེད་པར་བསྔོ༔
བདག་གི་དུས་གསུམ་བསགས་པའི་སྡིག་སྒྲིབ་དང༌༔
དཀོན་མཆོག་དད་གཤིན་དཀོར་ལ་སྤྱད་པ་རྣམས༔
джісі намкха нек’ї барньї ду
дӧпе йонтен зепа мепар нґо
даґґі дӱсум саґпей діґ дріб данґ
кӧнчоґ дешін корла чєпа нам
སྦྱིན་སྲེག་མེ་མཆོད་འདི་ཡིས་དག་གྱུར་ཅིག༔
མེ་ལེྕ་སྣང་སྲིད་གང་བའི་རྡུལ་ཕྲན་རེས༔
ཀུན་བཟང་མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཕུང་མི་ཟད་པ༔
རྒྱལ་བའི་ཞིང་ཁམས་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་གྱུར་ཅིག༔
джінсеґ мечӧ дії даґ ґ’юр чіґ
мечє нанґсі ґанґвей дӱлтрен ре
кюнзанґ чӧпей трінпхунґ мізе па
ґ’ялвей жінґкхам йонґла кх’яб ґ’юр чіґ

Так роблю присвяту я, аби
насолодам цим омріяним
не було ні краю, ні кінця,
як безмежжю неба, де дощем
ллє усе, що кожен забажав.

Ці вогняні спалені дари 
хай очистять зло й затьмарення,
що я накопичив в трьох часах,
і привласнення дарів, які

Трьом Коштовностям із вірою
піднесли́ від імені мерців.
Хай ці іскри з язиків вогню
сповнять всесвіт нескінченністю

хмар самантабгадрових дарів,
що цілком заповнюють усі 
чисті землі переможних будд.
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མེ་ལེྕ་ཡེ་ཤེས་འོད་ལྔའི་མཆོད་སྦྱིན་ཟེར༔
རིགས་དྲུག་མནར་མེད་གནས་སུ་ཁྱབ་གྱུར་པས༔
ཁམས་གསུམ་འཁོར་བ་འཇའ་ལུས་འོད་སྐུར་གོྲལ༔
འགོྲ་ཀུན་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་སངས་རྒྱས་ཤོག༔
мечє єше ӧнґєй чӧджін зер
ріґдруґ нарме несу кх’яб ґ’юр пе
кхамсум кхорва джялю ӧкур дрӧл
дрокюн джянґчуб ньїнґпор санґ’є шӧґ

Пломінь Мудрості одвічної
п'ятибарвним сяйвом променів
щедрого даяння і дарів 
хай сягне істот шести родів — 
включно з пеклом Нескінченних Мук.

Три світи самсарного буття
хай звільня́ться в тілі райдужнім!
Хай істоти всі пробудяться
в буддовій просвітлій сутності!

 

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྂ༔

ом а хунґ

ཞེས་འབྲུ་གསུམ་བརྒྱ་སོྟང་སོགས་གང་འགྲུབ་མཐར།

Коли накопичиш повторення трьох складів сто чи тисячу разів, або скільки зможеш, наприкінці додай: 
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སྐུ་གསུམ་དག་པ་སྣོད་ཀིྱ་གཞལ་ཡས་སུ༔
ཆོས་ལོངས་སྤྲུལ་གསུམ་སྣང་སྲིད་གཟུགས་ཕུང་རྣམས༔
བདུད་རིྩར་ཞུ་བས་འཇའ་འོད་བར་སྣང་གང༌༔
འཁོར་བ་མྱང་འདས་ཟག་མེད་བདུད་རིྩའི་བཅུད༔
кусум даґпа нӧк’ї жял’є су
чӧлонґ трӱлсум нанґсі зуґ пхунґ нам
дӱцір жуве джяӧ барнанґ ґанґ
кхорва ньянґде заґме дӱці чю
ཐོག་མེད་དུས་ནས་ད་ལྟ་ཡན་ཆད་དུ༔
སྣང་སྲིད་མགོྲན་དུ་གྱུར་པ་ཡོངས་ལ་བསྔོ༔
ས་ལམ་འབྲས་བུའི་ཡོན་ཏན་མཐར་ཕྱིན་ཞིང༌༔
ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་པའི་བར་ཆད་ཀུན་བསལ་ནས༔
тоґме дӱне данта єнчє ду
нанґсі дрӧнду ґ’юрпа йонґла нґо
салам дребуй йонтен тхар чін жінґ
таґом чӧпей барчє кюнсал не

У одвічній чистоті трьох кай
у небесному незмірному
вмістищі-палаці каї три:
дгармака́я, самбгоґа́кая,

і нірманака́я, все буття,
з'яви, форми і сукупності
тануть у нектар, що простір весь
веселковим світлом сповнює.

Квінтесенцію довершену
амріти́ самса́ри й нірвани́
цілковито я присвячую
тим, хто споконвік і дотепер 

є гостями в явленім бутті. 
Хай ми повністю довершимо
всі чесноти бгумі та шляхів,
і чесноти плоду, а тоді
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རྨད་བྱུང་ཀུན་བཟང་ཐུགས་ཀིྱ་མཁའ་དབྱིངས་སུ༔
གཞོན་ནུ་བུམ་སྐུར་གཏན་སྲིད་ཟིན་པར་ཤོག༔
འཁོར་བའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་སྟོངས་པའི་མཐར༔
འོག་མིན་པདྨ་དྲ་ྭབར་སངས་རྒྱས་ཤོག༔
меджюнґ кюнзанґ тхуґк’ї кхаїнґ су
жӧнну бумкур тенсі зінпар шӧґ
кхорве ґ’ямцо чєнпо тонґпей тхар
оґмін пема дравар санґ’є шӧґ
ཕུང་ཁམས་བསྲེག་རྫས་བཀྲག་མདངས་གཟི་བརིྗད་འབར༔
དཀར་དམར་བྱང་སེམས་བསྲེག་རྫས་བདེ་སྟོང་འབར༔
སྟོང་ཉིད་སྙིང་རེྗའི་བསྲེག་རྫས་ཆོས་དབྱིངས་གང༌༔
སྣང་སྲིད་འཁོར་འདས་རོྡ་རེྗའི་འོད་ལྔའི་གཞིར༔
пхунґ кхам сеґдзе траґ данґ зіжі бар
кармар джянґсем сеґдзе детонґ бар
тонґньї ньїнґджей сеґдзе чӧїнґ ґанґ
нанґсі кхорде дорджей ӧнґєй жір

хай усунемо завади всі,
що перешкоджають погляду,
медитації, поводженню.
А відтак нехай осягнемо

юне тіло вази — цитадель
вічну в широчіні простору
Серця Мудрості чудовного
Всеблагого Самантабгадри́!

І коли ми випорожнимо
океан самсари чималий,
в Акані́штсі хай пробудимось,
у мере́жі цій лотосовій!

Складові́ жевріючих дарів — 
елементи та сукупності — 
дгату й скандги сяйвом величі
променіють і виблискують.
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ལྷུན་གྲུབ་རོྫགས་སངས་རྒྱས་པའི་བསྲེག་རྫས་འབུལ༔
སྔོན་གིྱ་ལན་ཆགས་ཐམས་ཅད་བྱང་གྱུར་ཅིག༔
ད་ལྟ་རྒྱུད་ལ་མི་གནས་མཐོལ་ལོ་བཤགས༔
མ་འོངས་སྒྲིབ་པའི་འཁོར་ལོར་མ་གྱུར་ཅིག༔
лхюндруб дзоґ санґ’єпей сеґдзе бӱл
нґӧнґ’ї ленчаґ тхамчє джянґ ґ’юр чіґ
данта ґ’юла міне тхӧлло шяґ
маонґ дрібпей кхорлор маґ’юр чіґ
སོ་ཐར་བྱང་སེམས་རིག་པ་འཛིན་པ་ཡི༔
སྡོམ་བཅས་བསླབ་པ་གསང་སྔགས་དམ་ཚིག་རིགས༔
ཚོར་དང་མ་ཚོར་ཉམས་པ་མཐོལ་ལོ་བཤགས༔
ནད་གདོན་གིྲབ་དང་མི་གཙང་དག་གྱུར་ཅིག༔
сотхар джянґсем ріґпа дзінпа ї
домчє лабпа санґ нґаґ дамціґ ріґ 
цор данґ мацор ньямпа тхӧлло шяґ
недӧн дрібданґ міцанґ даґ ґ’юр чіґ

Складові жевріючих дарів — 
бодгічітти суть-есенція — 
біла і червона — палахтить 
насолодою-порожністю.

Складові жевріючих дарів — 
милосердя із порожністю —
простір дгармадгату сповнюють.
У основі п'ятибарвного

ваджрового світла всесвіту
і самсари, і нірвани, я
спалені дари підношу для
цілковито виповненого

і спонтанного Пробудження!
Всі борги кармічні да́внішні
хай очистяться. Їх визнаю
і спокутую, щоб відтепер
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ནད་མུག་མཚོན་གིྱ་བསྐལ་པ་ཞི་གྱུར་ཅིག༔
མཐའ་མི་དབུས་སུ་འོང་བའི་བསུན་མ་ཟློག༔
ཆོས་མཛད་བླ་མ་གདན་འདེྲན་བར་ཆད་ཟློག༔
བོད་ཡུལ་[འཛམ་གླིང་]བཀྲ་མི་ཤིས་པའི་ལྟས་ངན་ཟློག༔
немуґ цӧнґ’ї калпа жіґ’юр чіґ
тхамі ӱсу онґвей сунма доґ
чӧдзе лама дендрен барчє доґ
бӧюл [або: дзамлінґ] трамі шіпей тенґєн доґ
གཟའ་ཀླུ་རྒྱལ་པོས་སྲོག་དབུགས་སྡུད་པ་ཟློག༔
འཇིགས་པ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་དང་བཅུ་དྲུག་ཟློག༔
བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་བཀྲ་མི་ཤིས་པ་ཟློག༔
དམ་སྲི་འགོང་པོའི་མཐུ་སྟོབས་ནུས་པ་ཟློག༔
залу ґ’ялпӧ соґ уґ дюпа доґ
джіґпа чєнпо ґ’єданґ чудруґ доґ
даґчаґ кхорчє трамі шіпа доґ
дамсі ґонґпӧй тхутоб нюпа доґ

в плині усвідомлення мого
вони більше не лишалися. 
Хай в коловорот затьмарень я
не потраплю у майбутньому.

Несвідомо й з усвідомленням
мною вчинені порушення
і зароків особистого 
звільнення, й обі́тниць бодгісаттв,

і самай від'яд́гар Тайної
Мантри — визнаю і каюся!
Хай очистяться нездужання,
і наврочення зловмиснії,

занечищення й затьмарення.
Хай умиротво́ряться часи
голоду, і воєн, і хвороб.
Вторгнення чужинців — геть відсіль!
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Відвертаю геть завади, що
змушують духовних Вчителів
передчасно світ цей полишать.
Передвістя несприятливі

від Тибету [й України] — геть!
   або: [відвертаю геть від всесвіту!]

Крадії енергії життя:
духи, зв'язані з планетами,
наґи й духи-ґ'ялпо — геть відсіль!

Вісім видів основних страхі́в
і шістнадцять інших — геть відсіль!
Що для мене і моїх близьки́х
несприятливим є — геть відсіль!

Відвертаю вплив потужних сил
дамсі-духів зламаних самай
й ґонґпо-духів злоумисних — геть!
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ས་མ་ཡ༔

Самая.

གྲངས་གསོག་ཚེ་སླར་ཡང༌། བྷྲཱུྃ༔ རིན་ཆེན་སྣ་ཚོགས་སོགས་ནས། འབྲུ་གསུམ་གང་མང་དང༌། སྐུ་གསུམ་དག་པ་སོགས་ཅི་རིགས་མཐར།

Коли  виконуєш  накопичення  [цієї  практики],  знову  повертайся  до  “ДГРУНҐ!  Рінчєн  нацоґ...”  (“ДГРУНҐ!
Квінтесенція коштовностей...”) і так далі; начитуй якомога більше повторень трьох складів; після того —
“кусум даґпа...” (“У одвічній чистоті трьох кай...”)  і  т.д. Повторюй так стільки разів, скільки доречно. На
завершення:
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རེྗས་ནི།         Заключна частина:

རྒྱལ་བ་མཆོད་པས་མཉེས་གྱུར་ཅིག །
དམ་ཅན་ཐུགས་དམ་སྐོང་གྱུར་ཅིག །
རིགས་དྲུག་འདོད་པ་ཚིམས་གྱུར་ཅིག །
ལན་ཆགས་ཤ་མཁོན་སྦྱང་གྱུར་ཅིག །
ґ’ялва чӧпе ньє ґ’юр чіґ
дамчєн тхуґдам конґ ґ’юр чіґ
ріґдруґ дӧпа цімґ’юр чіґ
ленчаґ шакхӧн джянґ ґ’юр чіґ
ཚོགས་གཉིས་ཡོངས་སུ་རོྫགས་གྱུར་ཅིག །
སྒྲིབ་གཉིས་བག་ཆགས་དག་གྱུར་ཅིག །
དམ་པ་སྐུ་གཉིས་ཐོབ་གྱུར་ཅིག །
цоґ ньї йонґсу дзоґ ґ’юр чіґ
дрібньї баґчаґ даґ ґ’юр чіґ
дампа куньї тхоб ґ’юр чіґ

Переможні будди хай
тішаться дарунками!
Хай сердечні прагнення 
відданих Захисників 

цілковито сповнимо! 
Хай бажання всіх істот 
будуть задоволені!
Злість і невдоволеність

тих, кому заборгував,
буде хай очищено!
Два надбання хай цілком
звершаться, а нахили,

звички й два затьмарення
повністю очистяться.
І священні каї дві
хай тоді набудуться!
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སྦྱིན་པ་རྒྱ་ཆེན་གྱུར་པ་འདི་ཡི་མཐུས། །
འགོྲ་བའི་དོན་དུ་རང་བྱུང་སངས་རྒྱས་ཤོག །
སྔོན་གིྱ་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀིྱས་མ་གོྲལ་བའི། །
སྐྱེ་བོའི་ཚོགས་རྣམས་སྦྱིན་པས་གོྲལ་གྱུར་ཅིག །
джінпа ґ’ячєн ґ’юрпа дії тхӱ
дровей дӧнду ранґджюнґ санґ’є шӧґ
нґӧнґ’ї ґ’ялва намк’ї мадрӧл вей
к’євой цоґнам джінпе дрӧл ґ’юр чіґ
འབྱུང་པོ་གང་དག་འདིར་ནི་ལྷགས་གྱུར་ཏམ། །
ས་འམ་འོན་ཏེ་བར་སྣང་འཁོད་ཀྱང་རུང་། །
སྐྱེ་རྒུ་རྣམས་ལ་རྟག་ཏུ་བྱམས་བྱེད་ཅིང་། །
ཉིན་དང་མཚན་དུ་ཆོས་ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག །
джюнґпо ґанґ даґ дірні лхаґ ґ’юр там
саам ӧнте барнанґ кхӧк’янґ рунґ
к’єґу намла таґту джямджє чінґ
н’їн данґ ценду чӧла чӧпар шӧґ

Завдяки великій щедрості
цій — хай всі істоти буддами
при́родно постануть, і всі ті,
хто в часи минулих будд не був

звільнений, хай звільняться тепер
силою цієї щедрості.

Духи, що зібра́лись тут, — 
мешканці землі або
простору небесного — 
хай з любов'ю до істот

ставляться, і день і ніч
діють згідно з Дгармою!
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དགེ་བ་འདི་ཡིས་སྐྱེ་བོ་ཀུན། །
བསོད་ནམས་ཡ་ེཤེས་ཚོགས་རོྫགས་ཤིང་། །
བསོད་ནམས་ཡ་ེཤེས་ལས་བྱུང་བའི། །
དམ་པ་སྐུ་གཉིས་ཐོབ་པར་ཤོག །
ґєва дії к’єво кюн
сӧнам єше цоґ дзоґ шінґ
сӧнам єше леджюнґ вей
дампа кун’ї тхобпар шӧґ
འབད་དང་རོྩལ་བས་མ་གོས་པ། །
ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་དཔག་བསམ་ཤིང་། །
སེམས་ཅན་རེ་བ་སྐོང་མཛད་པ། །
བསམ་པ་འགྲུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །
беданґ цӧлве маґӧ па
їжін норбу паґсам шінґ
семчєн рева конґдзе па
сампа друбпей таші шӧґ

Сила цього блага хай
призведе до того, що
всі істоти удійсня́ть
надбання́ заслуги та

Мудрості одві́чної.
І тоді здобудуть хай 
досконалі каї дві,
що з заслуги й Мудрості
одвічно́ї постають. 

Хай сприяють звершенню 
наших задумів й бажань 
ті, що без зусиль вершать 
здійснення надій істот: 

сповнення бажань клейнод 
й дерево, що задуми 
й прагнення утілює.
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ཅེས་སོགས་ཤིས་པ་བརྗོད་པས་དགེ་ལེགས་སུ་བྱའ།ོ །

Твори благодать і щастя начитуванням цих та інших побажань сприятливого.

འད་ིལ་ཕྱག་ལེན་རྒྱས་བསྡུས་སྣ་ཚོགས་ཤགི་སྣང་བ་ལས།  འདིར་ནི་རང་གི་བོླ་འདོད་ལྟར་སོྤྲས་པ་བསྡུ་བའི་ངག་འདོན་རྒྱུན་ཁྱེར་དུ་བིྲས་པ་སེྟ་གྲོང་སྔགས་པའི་ཕ་ཇ་ོརྒས་
གཅོང་ཛྙཱ་ནས་སོ། །  ། །

На основі різноманітних способів виконання цієї практики, стислих і розгорнутих, я, старий міський йоґін
Ґ’яна1, на власний розсуд упорядкував цю коротку послідовність для щоденної практики.

З нагоди накопичення дарувань учти і санґу в печері Асура під проводом Пакчока Рінпочє,
переклала з тибетської мови і віршувала для співу з автентичними мелодіями тибетського оригіналу

© Ната Сöнам Ванґмо, 2021-2022, печера Асура, Парпінґ, Непал. На благо!
Більше Дгарми українською: gomdeua.org/media 

Для виконання практики “Ріво санґчӧ” потрібно спершу отримати усне передання (тиб. лунґ) 
від кваліфікованого майстра.

1   Дӱджом Рінпочє (прим.перекладача).
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Історія походження практики:

“Ріво санґчӧ” — це тер́ма, яку приховав Ґуру Рінпочє, і яку в 17 сторіччі віднайшов видатний
йоґін  і  тер́тӧн  Лхацӱн  Намкха  Джиґме.  Лхацӱн  Намкха  Джиґме  був  одночасним
перенародженням  і  Вімаламітри  (видатного  пандити  й  майстра  Дзоґчєну,  який  досяг
райдужного тіла),  і  всевідаючого Лонґчєнпи.  Згідно з  попередніми провіщеннями дакінь,
відомий  цикл  вчень-терм  під  назвою  “Ріґдзін  соґдруб”  (“Звершення  життєвої  сили
від’ядгар”)  постав  перед  Лхацӱном  Намкха  Джиґме  у  чистому  виді́нні,  поки  той був  у
ритриті в печері Лхарі Рінчєн Ньїнґпхуґ у Драккар Ташідінґ, що в Сіккімі. Ці вчення, з-поміж
яких “Ріво санґчӧ” складає розділ меннґаґ (найпотаємніших сутніх настанов), є найвищими
настановами  з  Дзоґчєну  Аті-йоґи.  За  допомогою  інтенсивної  практики  “Ріво  санґчӧ”  у
священній втаєній долині Беюл Демоджӧнґ (нінішній Сіккім) Лхацӱн зміг усунути все, що
ставало  там  на  заваді  Дгармі  —  як  з  боку  людей,  так  і  перешкоди  не-людського
походження.  Так він відкрив цю долину як “таємні  землі”  вчень.  Завдяки цьому він  зміг
навчати Дгармі в Сіккімі та поширювати вчення. Мета “Ріво санґчӧ” — осягнути найвищу
мудрість завдяки накопиченню заслуг у спосіб двох аспектів практики: піднесення дарів та
очищення — зокрема, усунення занечищень і перешкод. 
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Додрубчєн Джиґме Тенпей Ньїма:

У спосіб піднесення ілюзорних дарів під час ілюзорної практики можемо накопичити
ілюзорні надбання. Це накопичення заслуги спричиняє досягнення плоду — найвищої
мудрості. Усього є чотири таких практики, які зовсім не складно виконувати, і які
при цьому сповнені глибокого смислу і напрочуд корисні. Це дарування санґу, водяних
торм,  суру  та  власного  тіла  [чӧд].  Той,  хто  виконує  ці  практики  регулярно  й
старанно,  накопичить  надбання,  очистить  затьмарення  і,  зокрема,  вгамує  всі
перешкоди і те, що стає на заваді звершенню Дгарми і Пробудженню в цьому вже
житті: практик стає вільним від цього мов сонце, що виходить з-за хмар. Оскільки
ці  практики  також  підтримують  наше  просування  шляхом  до  найвищого
досягнення Дзоґпачєнпо, нам варто докласти зусиль до їхнього виконання. 
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Пакчок Рінпочє, 21 березня 2021, печера Асура:

У  давні  часи  підносили  дари  чистої  води,  квіткових  гірлянд,  ароматної  олії,  та
пахощів для запрошення будд, бодгісаттв, пробуджених істот, а також мирських
божеств, духів гір тощо. В сутрах згадується, як за часів Будди Шак’ямуні, коли учні
запрошували будд, то запалювали для цього пахощі — зокрема аґар, сандал та інші.
Так  само,  коли  будди  приходили,  їх  вітали,  і  при  цьому  їм  знову  підносили  дари
пахощів, ароматної води для очищення тіла. 

Отже,  в  сутрах  багаторазово  згадується  дарування  пахощів.  Значення  цього
наступне: це очищає від поганих запахів і це символізує очищення нашої дисципліни
та уважності. Тобто це означає, що дарування очисного ароматного диму тісно
взаємопов’язане із дисципліною. Наприклад, згадується про важливість досягнення
станів  глибокого  медитативного занурення (санскр.  самадгі)  і  великої  мудрості.
Для цього нам необхідна уважність і дисципліна (санскр. шіла). В буддійських вченнях
є три принципи: шіла, праґ’я і самадгі. Для того, щоб очистити шілу — дисципліну
— важливо підносити дари пахощів. 
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Історія санґу така: 1200 років тому цар Тибету Трисонґ Деуцен забажав побудувати
монастир Сам’є і  запросив Ґуру Рінпочє і  Кхенпо Шантаракшиту, щоб звести цей
перший монастирський заклад у Тибеті.  В той час Ґуру Рінпочє зробив величезну
офіру диму усім мирським божествам — якшам,  наґам, претам, всім,  хто чинив
перешкоди  в  Тибеті,  і  всьому  народу  Тибету  і  Гімалаїв.  В  результаті  більшість
перешкод було вгамовано цією мирною офірою диму. І Ґуру Рінпочє дарував вчення
про санґ, і з тих пір було започатковано дарування диму. 

Зараз “санґ” здебільшого перекладають як “офіра диму”, але це не зовсім точний
переклад.   “Санґ”  означає  очищення:  офіра  диму  задля  очищення  забруднень
довколишнього середовища, занечищення нашої шіли (дисципліни), праґ’ї (мудрості)
й самадгі (медитативного стану), а також для усунення занечищень у суспільстві й
будь-яких занечищень,  пов'язаних із  Трьома Дорогоцінними і  Захисниками Дгарми.
Все це може бути очищено за допомогою санґу.  Отже, “санґ”,  по-перше, означає
очищення;  по-друге,  це  піднесення  дарів;  по-третє,  це  прохання  про  наснагу
благословень, щоб ми завдяки цьому могли усунути перешкоди і мати змогу чинити
пробуджені діяння; по-четверте, санґ — це виповнення бажань. Тож санґ — це не
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лише якась офіра диму, як думає багато людей. І невірно вважати, що це є виключно
тибетською народною традицією. Подібні практики виконуються у різних релігіях,
згідно з різними віруваннями — у анімізмі, шаманізмі — офіра диму виконується в
різних традиціях. Але та, яку виконуємо ми, постала не з цих культурних основ. 

І я хочу також зазначити щодо значення санґу. Історія дарування санґу викарбувана
на  стіні  монастиря  Сам’є.  Історія  така:  у  царя  Тибету  Трисонґа  Деуцена  було
декілька дружин. Одна з них народила мертву дитину, нікому про це не сказала і
попросила когось допомогти її  поховати. Це розгнівало духів, які  сприйняли це як
забруднення землі. Цар почав хворіти, і появу тієї хвороби не могли пояснити ані
лікарі, ані шамани, ані астрологи. Коли цар пізніше дізнався про мертвонароджену
дитину,  то  спершу  вирішив  покарати  ту  дружину.  В  той  час  Ґуру  Рінпочє
медитував на схилі над монастирем Сам’є, і коли почув про ті події, то відправив
царю  послання:  “Не  карай  царицю,  я  усуну  перешкоди,  я  знаю  спосіб”.  Тоді  Ґуру
Рінпочє виконав офіру диму “Лхачаб нґӧнмо” (“Блакитна божественна вода”), і він
тоді згадував про різноманітні складові  — інґредієнти для усунення занечищень,
зокрема,  які  творять  наґи.  Що  це  означає?  Коли  ми  своїми  діями  створюємо
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проблеми  для  наґів,  вони  насилають  хвороби.  Щоби  їх  очистити,  ми  виконуємо
офіру  диму.  Також  існують  різноманітні  духи  гір,  води,  захисники,  будди,
бодгісаттви,  ґуру,  деви,  дакіні.  Ґуру  Рінпочє  зібрав  сто  складових  для  дарування
диму, які згадуються у багатьох текстах. І коли виконали тоді дарування диму, цар
зцілився. Ця історія дарування санґу викарбувана на стіні монастиря Сам’є. 

Отже, загальна ідея санґу — це очищення і піднесення дарів. І питання в тому, кому
ми підносимо ці дари? В практиці санґу завжди маємо чотири класи гостей. Перший
клас, який візуалізуємо в небі понад собою, — це Три Дорогоцінні (Будда, Дгарма й
Санґга аргатів, бодгісаттв і від’ядгар) та Три Джерела (Ґуру, Їдами, Дакіні) — все це
гості  Прихистку.  Другий  клас  гостей — це  Захисники Дгарми з  часів  Будди,  Ґуру
Рінпочє  і  наших  видатних  майстрів.  І  не  лише  Оборонці  Дгарми,  а  й  мирські
захисники,  оборонці  кожної  з  наших  країн:  у  кожної  родини,  кожного  селища,  у
кожної країни є свої захисники. Також є різноманітні захисники зі сфери астрології,
різноманітні духи. Отже, весь цей світ духів-захисників — це другий клас гостей.
Коли даруємо санґ, то ці дари підносимо не лише світу духів Тибету, Непалу чи Індії,
а взагалі всім захисникам, які тільки існують, — хоч би звідки ви були. Наприклад,
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коли я подорожую до інших країн, я щодня роблю санґ — я підношу дари захисникам
тієї країни, тієї місцевості, де я знаходжуся. Ось це унікальна ідея санґу: ми своїм
співчуттям торкаємось всіх істот, санґ має сягнути всіх духів. Третій клас гостей
— це наші кармічні кредитори, кому ми щось заборгували ще з минулих життів, а
також різні духи, які чинять перешкоди на фізичному, емоційному рівні, у фінансовій
сфері, в родинних стосунках. Ми підносимо дари нашим кармічним кредиторам, щоб
очистити власні борги, ми підносимо дари тим, хто чинить перешкоди, щоб вони
не  ставали  нам  на  заваді.  Четвертий  клас  гостей  — це  всі  істоти-матері,  всі
самсарні  істоти  шести  класів  —  з  пекельних  світів,  зі  світу  голодних  духів,
тварини, люди, напів-боги і боги. Всі вони були нам матерями у минулих життях.

Дарування  санґу  поділяється  на  піднесення  дарів  всім  джерелам  Прихистку,
захисникам-Дгармапалам  —  це  перша  порція  дарів.  Друга  порція  —  це  дарунки
кармічним кредиторам, тим, хто чинить перешкоди, і всім істотам шести класів.
Таким чином, ви вже можете бачити, що підносите в дар не лише дим: цей дим
походить зі ста різноманітних складових. І коли ви начитуєте три склади “ОМ А
ХУНҐ”, це символізує три каї всіх будд, пробуджені Форму, Мову і Мудрість усіх будд.
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Ця мантра “ОМ А ХУНҐ” містить в собі всі просвітлі мантри. За її допомогою дари
примножуються і спонтанно трансформуються у все, чого тільки бажає кожен з
гостей  —  джерела  Прихистку,  Захисники,  кармічні  кредитори  і  ті,  хто  чинять
перешкоди, і  всі  шість родів істот. Дим автоматично трансформується на все,
чого вони хочуть і потребують. Вам навіть не треба візуалізувати кожен із тих
дарів, просто пам’ятайте про те, що цей дим за допомогою мантри і перебування
вашого серця-ума в  медитації  перетворюється сам собою на те,  чого прагнуть
гості. Ось так діє мантра “ОМ А ХУНҐ”. Коли завершили її начитувати, просимо,
щоби будди і захисники нас прихистили, щоб наші справи йшли добре; ми просимо
кармічних  кредиторів  і  тих,  хто  чинить  перешкоди,  щоб  вони  вгамувалися.  І
закладаємо прагнення, щоби всі істоти Пробудилися. Ось це загальна ідея санґу. 

Мені  тепер навіть немає потреби згадувати про користь і  блага  від  практики
санґу. Це накопичення надбань, це очищення, ця практика — мов коштовність, яка
виповнює бажання. Якщо ви ще не практикуєте санґ щодня — вам слід почати це
робити. А хто вже дарує санґ щодня — будь ласка, продовжуйте. Від цього буде
користь для вашого життя, це очистить вашу карму, виповнить ваші бажання,
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допоможе вам накопичити заслугу,  і,  що найважливіше, накопичити Мудрість. А
також це усуне перешкоди, частково чи повністю — це залежить від сили карми та
обставин, але вам слід розуміти, що від дарування санґу безумовно буде користь. 

Існують різноманітні види санґу. Деякі різновиди санґу зосереджуються на певних
божествах, наприклад санґ для божеств багатства (“Лама норлха”), санґ Курукулле
тощо. Практика “Ріво санґчӧ” є загальною і включає всіх гостей, але особливо у ній
приділяється увага духам і тим, хто чинить перешкоди. Ми підносимо їм дари, щоб
вони почувалися комфортно і не творили перешкоди. Наприкінці тексту практики
“Ріво санґчӧ” є рядок, де мовиться про усунення перешкод для Тибету. Ви можете
замінити слово “Тибет” на “весь світ”, тобто, щоби було усунено перешкоди усього
світу. У нашій традиції передання, у циклі терм “Тхуґдруб барчє кюнсел” також є
практика  санґу,  де  здебільшого  робиться  акцент  на  захисниках.  Тоді  як  в  “Ріво
санґчӧ”  ми  зосереджуємося  на  кармічних  кредиторах,  на  духах,  які  чинять
перешкоди,  а  також  на  очищенні  наших  власних  поганих  вчинків.  І  я  вибрав  цю
практику “Ріво санґчӧ”, оскільки зараз в світі люди дуже страждають від хвороб і
пов’язаних  з  ними  проблем  —  обмеження  щодо  подорожей,  ліків,  емоційні
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обмеження. На світовому рівні довколишнє середовище занечищене, збурене. Мене
це турбує, і  я, як духовний практик, вірю, що від цієї практики буде користь, що
серця  і  уми  людей  вмиротворяться,  щоб  ми  не  вбивали  самі  себе.  Отже,  ми
практикуватимемо “Ріво санґчӧ”, щоб очистити довколишнє середовище — океани,
ріки тощо, яким ми, всі людські істоти, так сильно шкодимо. Отже, ми даруємо
санґ,  аби  вгамувати  світ  духів,  і  в  такий  спосіб  також  очистити  наші  власні
помилки. Тож я вибрав цю практику  “Ріво санґчӧ” для виконання сьогодні в печері
Асура — для всього світу. 

З  любов’ю  молюся  за  всіх  вас,  щоб  ви  були  здорові,  жили  в  достатку  і  в
добродійному  стані  серця-ума,  щоб  ви  підтримували  добрі  зв’язки  з  родичами  й
друзями.  А  найважливіше  —  щоб  ви  виплекали  велике  співчуття  і  Мудрість,  а
також, що дуже важливо, — несхитну гідність і рішучість. Також хочу побажати і
помолитися за те,  щоби у  ваших  серцях і  умах  панував спокій,  щоби ви досягли
Пробудження у цьому житті. Щоби ми всі звільнилися від властивого нам чіпляння,
щоб ми могли приносити величезну користь всім істотам, навіть не замислюючись
про це, а спонтанно, хоч би де ми були. Дуже вам дякую, бережіть себе.
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Інститут Сам’є — Samye Institute 

У восьмому сторіччі  в Тибеті  тантричний майстер  Ґуру  Падмасамбгава,  цар  Дгарми Трисонґ  Деуцен і
настоятель Шантаракшита заснували монастир Сам’є — дороговказ мудрості,  милосердя і гідності  для
нашого світу. Надихаючись добротою цих майстрів минулого, К’ябґӧн Пакчок Рінпочє заснував  Інститут
Сам’є — онлайн-платформу, що об’єднує учнів цих сутнісних вчень у сучасний і доступний спосіб.

Ми прагнемо надавати засоби і навчання, щоб сприяти автентичній і впевненій практиці учнів усіх рівнів.
Ті, хто практикують буддизм вже тривалий час, або нещодавно розпочали, знайдуть тут матеріали для
підтримки навчання, осмислення і медитації. Тут знайдете вчення про те, як працювати з емоціями та
умом,  настанови  з  медитації,  практики  співчуття,  медитації  Магамудри  та  особливі  практики,  що  є
унікальними для нашої традиції. 

Також, Інститут Сам’є слугує віртуальним осередком для взаємодії санґги як міжнародної спільноти. Тут
учні з усього світу можуть збиратися на онлайн-форумах, щоб обговорювати власноу практику, ставити
питання та вчитися одне в одного. Цими інтерактивними засобами ми будуємо всесвітню спільноту, яка
практикує і служить суспільству.

Будь ласка, завітайте до нас на samyeinstitute.org

https://samyeinstitute.org/


Команда перекладачів Сам’є — Samye Translations 

Команда перекладачів Сам’є надихається постаттю Принца Муруба Ценпо, який був близьким учнем Ґуру
Падмасамбгави та завдяки своєму перекладацькому доробку уславився як Лхасей Лоцава. Цей видатний
майстер перенародився тринадцятьма поколіннями пізніше як великий відкривач скарбів Чокґ’юр Дечєн
Лінґпа.  Наша  команда  дедалі  зростає  і  складається  з  перекладачів,  письменників  та  редакторів,  що
працюють під керівництвом К’ябґӧна Пакчока Рінпочє заради збереження цієї сутньої традиції передання.

Ключова  місія  команди  перекладачів  Сам’є  —  сприяння  збереженню  і  поширенню  Дгарми  у  спосіб
перекладання  буддійських  практик  і  вчень,  щоб  вони  були  доступні  як  онлайн,  так  і  у  друкованому
форматі. Ми здебільшого зосереджуємося на підтримці послідовників традиції Новітніх скарбів Чокґ’юра
Лінґпи  (Чоклінґ  терсар)  і  надаємо матеріали,  незамінні  для  їхнього  навчання  та  практики.  Також,  ми
перекладаємо тексти з усіх  буддійських традицій,  давні  та сучасні,  від слів  Будди Шак’ямуні  й  аж до
наших днів.

Будь ласка, завітайте до нас на lhaseylotsawa.org



སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀིྱ་རེྟན་ལ། དད་པ་དང་བརིྩ་བཀུར་སོགས་བྱས་ན་བསོད་ནམས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འབྱུང་བས། དམ་པའི་ཆོས་
ཀིྱ་དཔ་ེཆ་སོགས་འགོྲ་ལམ་དང་རྐུབ་བཀྱག་སོགས་གང་བྱུང་དུ་མ་བཞག་རོགས་གནང་། །

“Вшануванням символів буддових Тіла, Мови і Серця Мудрості ми накопичуємо величезне благо.
Будь ласка, не кладіть тексти Дгарми там, де люди ходять чи сидять”.

— Чок’ї Ньїма Рінпочє

ཡ་ིགེ་ཉི་ཤུ་རྩ་དྲུག་པ་འདི་དཔེ་ཆའ་ིནང་དུ་བཞག་ན་དཔེ་ཆ་དེ་ཅི་འདྲར་བགོམས་ཀྱང་ཉེས་པ་མི་འབྱུང་བར་འཇམ་དཔལ་རྩ་རྒྱུད་ལས་གསུངས་སོ། །

Згідно з корінною тантрою Манджушрі, якщо помістити ці двадцять шість складів всередину книги,
навіть якщо хтось через неї переступить, хиби в цьому не буде.
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	З нагоди накопичення дарувань учти і санґу в печері Асура під проводом Пакчока Рінпочє,
	переклала з тибетської мови і віршувала для співу з автентичними мелодіями тибетського оригіналу
	© Ната Сöнам Ванґмо, 2021-2022, печера Асура, Парпінґ, Непал. На благо!
	Більше Дгарми українською: gomdeua.org/media
	Для виконання практики “Ріво санґчӧ” потрібно спершу отримати усне передання (тиб. лунґ)
	від кваліфікованого майстра.
	Історія походження практики:
	“Ріво санґчӧ” — це те́рма, яку приховав Ґуру Рінпочє, і яку в 17 сторіччі віднайшов видатний йоґін і те́ртӧн Лхацӱн Намкха Джиґме. Лхацӱн Намкха Джиґме був одночасним перенародженням і Вімаламітри (видатного пандити й майстра Дзоґчєну, який досяг райдужного тіла), і всевідаючого Лонґчєнпи. Згідно з попередніми провіщеннями дакінь, відомий цикл вчень-терм під назвою “Ріґдзін соґдруб” (“Звершення життєвої сили від’ядгар”) постав перед Лхацӱном Намкха Джиґме у чистому виді́нні, поки той був у ритриті в печері Лхарі Рінчєн Ньїнґпхуґ у Драккар Ташідінґ, що в Сіккімі. Ці вчення, з-поміж яких “Ріво санґчӧ” складає розділ меннґаґ (найпотаємніших сутніх настанов), є найвищими настановами з Дзоґчєну Аті-йоґи. За допомогою інтенсивної практики “Ріво санґчӧ” у священній втаєній долині Беюл Демоджӧнґ (нінішній Сіккім) Лхацӱн зміг усунути все, що ставало там на заваді Дгармі — як з боку людей, так і перешкоди не-людського походження. Так він відкрив цю долину як “таємні землі” вчень. Завдяки цьому він зміг навчати Дгармі в Сіккімі та поширювати вчення. Мета “Ріво санґчӧ” — осягнути найвищу мудрість завдяки накопиченню заслуг у спосіб двох аспектів практики: піднесення дарів та очищення — зокрема, усунення занечищень і перешкод.
	Додрубчєн Джиґме Тенпей Ньїма:
	У спосіб піднесення ілюзорних дарів під час ілюзорної практики можемо накопичити ілюзорні надбання. Це накопичення заслуги спричиняє досягнення плоду — найвищої мудрості. Усього є чотири таких практики, які зовсім не складно виконувати, і які при цьому сповнені глибокого смислу і напрочуд корисні. Це дарування санґу, водяних торм, суру та власного тіла [чӧд]. Той, хто виконує ці практики регулярно й старанно, накопичить надбання, очистить затьмарення і, зокрема, вгамує всі перешкоди і те, що стає на заваді звершенню Дгарми і Пробудженню в цьому вже житті: практик стає вільним від цього мов сонце, що виходить з-за хмар. Оскільки ці практики також підтримують наше просування шляхом до найвищого досягнення Дзоґпачєнпо, нам варто докласти зусиль до їхнього виконання.
	Пакчок Рінпочє, 21 березня 2021, печера Асура:
	У давні часи підносили дари чистої води, квіткових гірлянд, ароматної олії, та пахощів для запрошення будд, бодгісаттв, пробуджених істот, а також мирських божеств, духів гір тощо. В сутрах згадується, як за часів Будди Шак’ямуні, коли учні запрошували будд, то запалювали для цього пахощі — зокрема аґар, сандал та інші. Так само, коли будди приходили, їх вітали, і при цьому їм знову підносили дари пахощів, ароматної води для очищення тіла.
	Отже, в сутрах багаторазово згадується дарування пахощів. Значення цього наступне: це очищає від поганих запахів і це символізує очищення нашої дисципліни та уважності. Тобто це означає, що дарування очисного ароматного диму тісно взаємопов’язане із дисципліною. Наприклад, згадується про важливість досягнення станів глибокого медитативного занурення (санскр. самадгі) і великої мудрості. Для цього нам необхідна уважність і дисципліна (санскр. шіла). В буддійських вченнях є три принципи: шіла, праґ’я і самадгі. Для того, щоб очистити шілу — дисципліну — важливо підносити дари пахощів.
	Історія санґу така: 1200 років тому цар Тибету Трисонґ Деуцен забажав побудувати монастир Сам’є і запросив Ґуру Рінпочє і Кхенпо Шантаракшиту, щоб звести цей перший монастирський заклад у Тибеті. В той час Ґуру Рінпочє зробив величезну офіру диму усім мирським божествам — якшам, наґам, претам, всім, хто чинив перешкоди в Тибеті, і всьому народу Тибету і Гімалаїв. В результаті більшість перешкод було вгамовано цією мирною офірою диму. І Ґуру Рінпочє дарував вчення про санґ, і з тих пір було започатковано дарування диму.
	Зараз “санґ” здебільшого перекладають як “офіра диму”, але це не зовсім точний переклад. “Санґ” означає очищення: офіра диму задля очищення забруднень довколишнього середовища, занечищення нашої шіли (дисципліни), праґ’ї (мудрості) й самадгі (медитативного стану), а також для усунення занечищень у суспільстві й будь-яких занечищень, пов'язаних із Трьома Дорогоцінними і Захисниками Дгарми. Все це може бути очищено за допомогою санґу. Отже, “санґ”, по-перше, означає очищення; по-друге, це піднесення дарів; по-третє, це прохання про наснагу благословень, щоб ми завдяки цьому могли усунути перешкоди і мати змогу чинити пробуджені діяння; по-четверте, санґ — це виповнення бажань. Тож санґ — це не лише якась офіра диму, як думає багато людей. І невірно вважати, що це є виключно тибетською народною традицією. Подібні практики виконуються у різних релігіях, згідно з різними віруваннями — у анімізмі, шаманізмі — офіра диму виконується в різних традиціях. Але та, яку виконуємо ми, постала не з цих культурних основ.
	І я хочу також зазначити щодо значення санґу. Історія дарування санґу викарбувана на стіні монастиря Сам’є. Історія така: у царя Тибету Трисонґа Деуцена було декілька дружин. Одна з них народила мертву дитину, нікому про це не сказала і попросила когось допомогти її поховати. Це розгнівало духів, які сприйняли це як забруднення землі. Цар почав хворіти, і появу тієї хвороби не могли пояснити ані лікарі, ані шамани, ані астрологи. Коли цар пізніше дізнався про мертвонароджену дитину, то спершу вирішив покарати ту дружину. В той час Ґуру Рінпочє медитував на схилі над монастирем Сам’є, і коли почув про ті події, то відправив царю послання: “Не карай царицю, я усуну перешкоди, я знаю спосіб”. Тоді Ґуру Рінпочє виконав офіру диму “Лхачаб нґӧнмо” (“Блакитна божественна вода”), і він тоді згадував про різноманітні складові — інґредієнти для усунення занечищень, зокрема, які творять наґи. Що це означає? Коли ми своїми діями створюємо проблеми для наґів, вони насилають хвороби. Щоби їх очистити, ми виконуємо офіру диму. Також існують різноманітні духи гір, води, захисники, будди, бодгісаттви, ґуру, деви, дакіні. Ґуру Рінпочє зібрав сто складових для дарування диму, які згадуються у багатьох текстах. І коли виконали тоді дарування диму, цар зцілився. Ця історія дарування санґу викарбувана на стіні монастиря Сам’є.
	Отже, загальна ідея санґу — це очищення і піднесення дарів. І питання в тому, кому ми підносимо ці дари? В практиці санґу завжди маємо чотири класи гостей. Перший клас, який візуалізуємо в небі понад собою, — це Три Дорогоцінні (Будда, Дгарма й Санґга аргатів, бодгісаттв і від’ядгар) та Три Джерела (Ґуру, Їдами, Дакіні) — все це гості Прихистку. Другий клас гостей — це Захисники Дгарми з часів Будди, Ґуру Рінпочє і наших видатних майстрів. І не лише Оборонці Дгарми, а й мирські захисники, оборонці кожної з наших країн: у кожної родини, кожного селища, у кожної країни є свої захисники. Також є різноманітні захисники зі сфери астрології, різноманітні духи. Отже, весь цей світ духів-захисників — це другий клас гостей. Коли даруємо санґ, то ці дари підносимо не лише світу духів Тибету, Непалу чи Індії, а взагалі всім захисникам, які тільки існують, — хоч би звідки ви були. Наприклад, коли я подорожую до інших країн, я щодня роблю санґ — я підношу дари захисникам тієї країни, тієї місцевості, де я знаходжуся. Ось це унікальна ідея санґу: ми своїм співчуттям торкаємось всіх істот, санґ має сягнути всіх духів. Третій клас гостей — це наші кармічні кредитори, кому ми щось заборгували ще з минулих життів, а також різні духи, які чинять перешкоди на фізичному, емоційному рівні, у фінансовій сфері, в родинних стосунках. Ми підносимо дари нашим кармічним кредиторам, щоб очистити власні борги, ми підносимо дари тим, хто чинить перешкоди, щоб вони не ставали нам на заваді. Четвертий клас гостей — це всі істоти-матері, всі самсарні істоти шести класів — з пекельних світів, зі світу голодних духів, тварини, люди, напів-боги і боги. Всі вони були нам матерями у минулих життях.
	Дарування санґу поділяється на піднесення дарів всім джерелам Прихистку, захисникам-Дгармапалам — це перша порція дарів. Друга порція — це дарунки кармічним кредиторам, тим, хто чинить перешкоди, і всім істотам шести класів. Таким чином, ви вже можете бачити, що підносите в дар не лише дим: цей дим походить зі ста різноманітних складових. І коли ви начитуєте три склади “ОМ А ХУНҐ”, це символізує три каї всіх будд, пробуджені Форму, Мову і Мудрість усіх будд. Ця мантра “ОМ А ХУНҐ” містить в собі всі просвітлі мантри. За її допомогою дари примножуються і спонтанно трансформуються у все, чого тільки бажає кожен з гостей — джерела Прихистку, Захисники, кармічні кредитори і ті, хто чинять перешкоди, і всі шість родів істот. Дим автоматично трансформується на все, чого вони хочуть і потребують. Вам навіть не треба візуалізувати кожен із тих дарів, просто пам’ятайте про те, що цей дим за допомогою мантри і перебування вашого серця-ума в медитації перетворюється сам собою на те, чого прагнуть гості. Ось так діє мантра “ОМ А ХУНҐ”. Коли завершили її начитувати, просимо, щоби будди і захисники нас прихистили, щоб наші справи йшли добре; ми просимо кармічних кредиторів і тих, хто чинить перешкоди, щоб вони вгамувалися. І закладаємо прагнення, щоби всі істоти Пробудилися. Ось це загальна ідея санґу.
	Мені тепер навіть немає потреби згадувати про користь і блага від практики санґу. Це накопичення надбань, це очищення, ця практика — мов коштовність, яка виповнює бажання. Якщо ви ще не практикуєте санґ щодня — вам слід почати це робити. А хто вже дарує санґ щодня — будь ласка, продовжуйте. Від цього буде користь для вашого життя, це очистить вашу карму, виповнить ваші бажання, допоможе вам накопичити заслугу, і, що найважливіше, накопичити Мудрість. А також це усуне перешкоди, частково чи повністю — це залежить від сили карми та обставин, але вам слід розуміти, що від дарування санґу безумовно буде користь.
	Існують різноманітні види санґу. Деякі різновиди санґу зосереджуються на певних божествах, наприклад санґ для божеств багатства (“Лама норлха”), санґ Курукулле тощо. Практика “Ріво санґчӧ” є загальною і включає всіх гостей, але особливо у ній приділяється увага духам і тим, хто чинить перешкоди. Ми підносимо їм дари, щоб вони почувалися комфортно і не творили перешкоди. Наприкінці тексту практики “Ріво санґчӧ” є рядок, де мовиться про усунення перешкод для Тибету. Ви можете замінити слово “Тибет” на “весь світ”, тобто, щоби було усунено перешкоди усього світу. У нашій традиції передання, у циклі терм “Тхуґдруб барчє кюнсел” також є практика санґу, де здебільшого робиться акцент на захисниках. Тоді як в “Ріво санґчӧ” ми зосереджуємося на кармічних кредиторах, на духах, які чинять перешкоди, а також на очищенні наших власних поганих вчинків. І я вибрав цю практику “Ріво санґчӧ”, оскільки зараз в світі люди дуже страждають від хвороб і пов’язаних з ними проблем — обмеження щодо подорожей, ліків, емоційні обмеження. На світовому рівні довколишнє середовище занечищене, збурене. Мене це турбує, і я, як духовний практик, вірю, що від цієї практики буде користь, що серця і уми людей вмиротворяться, щоб ми не вбивали самі себе. Отже, ми практикуватимемо “Ріво санґчӧ”, щоб очистити довколишнє середовище — океани, ріки тощо, яким ми, всі людські істоти, так сильно шкодимо. Отже, ми даруємо санґ, аби вгамувати світ духів, і в такий спосіб також очистити наші власні помилки. Тож я вибрав цю практику “Ріво санґчӧ” для виконання сьогодні в печері Асура — для всього світу.
	З любов’ю молюся за всіх вас, щоб ви були здорові, жили в достатку і в добродійному стані серця-ума, щоб ви підтримували добрі зв’язки з родичами й друзями. А найважливіше — щоб ви виплекали велике співчуття і Мудрість, а також, що дуже важливо, — несхитну гідність і рішучість. Також хочу побажати і помолитися за те, щоби у ваших серцях і умах панував спокій, щоби ви досягли Пробудження у цьому житті. Щоби ми всі звільнилися від властивого нам чіпляння, щоб ми могли приносити величезну користь всім істотам, навіть не замислюючись про це, а спонтанно, хоч би де ми були. Дуже вам дякую, бережіть себе.



