Офіра одухмяного диму, що очищує

;__thugs sgrub chad kun sel gyi

bsangs mchod mdor bsdus bzhugs so;

офіра Духмяного диму,
що очищує
з циклу Туґдруб Барче Кунсел,
"Сердечна сутність Ґуру, що усуває всі перешкоди"
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;__thugs sgrub chad kun sel gyi bsangs mchod mdor bsdus bzhugs so;

thun mong rten 'brel sgrig byed pa;_lha rnams mnyes pa'ibsang mchod ni;_rgyas pa gzhan
dushes par bya;_mdor bsdus rgyun gyi mchod sbyin ni;_gtsang ma'i gnas su stegs bu'i
khar;_bdud rtsi can gyishing sna'imer;_rin chen 'bru sman dar zab dang ;_bza'btung gang
'byor phud gyi bran;
Тут подається коротка щоденна практика офіри диму.

kye;

В чистому місці, на узвишші, розклади коштовності, збіжжя, ліки, парчу,
найкращі наїдки та напої, розпали вогонь з духмяної деревини.

к'є

skye med ka dag spros bral dbyings;

к'є ме ка даҐ трьо драл їнҐ

В правічній чистоті, вічно сущому просторі,

'gag med lhun grub 'od lngarshar;

ҐаҐ ме лхун дРуб о нҐар шар

Безперервна спонтанна присутність проявляється світлом
п’яти кольорів.

tsol med thugs rje'i sgyu 'phrul las;

цол ме тхуҐ джей Ґью трул лє

З чарівного прояву цієї спроможності без зусиль,

srid zhi cir yang snang ba'imgron;

сі щі чір янҐ нанҐ вей дрьон
Я запрошую всіх істот з усіх світів,

mchod sbyin gnas 'dir spyan 'dren na;

чьо джін не дір чен дрен на
Сюди, де вчиняються офіри.

rmkha'la 'ja'tshonshar ba bzhin;

кха ла джа цьон шар Ва щін
З’явіться миттєвим спалахом,
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Офіра духмяного диму, що очищує

skad cig yud kyis gshegs nas kyang ;
кє чіҐ ю К'ї шеҐ не к'янҐ
Як райдуга з’являється в небі,

rang rang dgyes pa'i gdan bzhugs;

ранҐ ранҐ Ґ'є пей ден ла щуҐ
Та сідайте, де вам до вподоби.

sarba samaya dzaHdzH

сарва самая джа джа

r~M y~M kha~M;

РАМ ЯМ КхАМ

chos kun sgyur mar rig pa'imdangs;

чо кюн Ґ'ю мар ріҐ пей данҐ

Всі прояви, чарівні відблиски усвідомлення,

yeshes chen po'i me rlung chus;

є ше чен поЙ ме лунҐ чу

Очищені від усіх забруднень – звичних оман, –

mi gtsng 'khrul pa'ibag chags kun;

мі цанҐ трул пей баҐ чаҐ кюн

До стану порожнечі, спалені, розвіяні та змиті

bsregs gtor bkrus nas stong par sbyangs;

сеҐ тор трю не тонҐ пар джанҐ

Вогнем, вітром і водою великої правічної мудрості.

tong pa'i ngang las yum lnga'i dbyings;

тонҐ пей нҐанҐ лє юм нҐей їнҐ
В порожнечі, царстві п’ятьох матерів,

syongs rdzogs bsang gi mchod sprin las;

йонҐ дзоҐ санҐ Ґі чьо трін лє
З хмари офірного диму, що очищує,
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;__thugs sgrub chad kun sel gyi bsangs mchod mdor bsdus bzhugs so;

bla named pa'i'dod yon gter;

ла на ме пей дЬо йон тер

З’являється скарб – довершені офіри чуттєвих насолод,

m mkha'mdzod kyi sprin du gyur;

нам кха дзЬо к'ї трін ду Ґ'юр
Вони заповнюють ціле небо.

aoM AHHUM;

ом а Гум (х3)

HUM;

ГУМ

rang byung stong gsal 'od kyi dkyil 'khor du;

ранҐ джунҐ тонҐ сал о к'ї к'їл кхор ду

В світосяйній мандалі самоіснуючого порожнього усвідомлення

'bar ba me yi bdud rtsi can gyishing ;

бар вА ме і ду ци чен Ґ'ї шінҐ
Палає вогонь запашної деревини.

'dod yon mkho rgu bsregs pa'i du las;

дьо йон кхо Ґу сеҐ пей ду ва лє
З диму спалених чуттєвих насолод та багатств

lha rdzas nyer spyod sna tshogs char du 'bebs;

лха дзе н'єр чьо на цоҐ чар ду беб
Міріади божественних офір падають дощем.

gzugs sgra dri ro reg bya sprin bzhin gtibs;

зуҐ дра дрі ро реҐ джа трін щін тіб

Форми, звуки, запахи, смаки й дотики – незліченні, як хмари:

bkrashis rdzas rtags rgyal srid rin chen bdun;

та ші дзе таҐ Ґ'ял сі рін чен дюн

Сприятливі предмети й символи, сім королівських скарбів,
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Офіра духмяного диму, що очищує

bza'btung gos rgyan 'bru sman bzhon pa sogs;

за тунҐ Ґьо Ґ'єн дру мен щьон па соҐ

Наїдки, напої, одяг, прикраси, збіжжя, ліки, коні та інше –

srid dang zhi ba'ilongs spyod mtha' yas pa;

сі данҐ щі вей лонҐ чьо тха є ПА
Незліченні скарби цілого світу, які годі уявити.

mi zad kun tu bzang po'i mchod sprin che;

мі зе кюн ту занҐ пьо чьо трін че
Ці невичерпні безмежні офіри Самантабгадри

na m mkha'i khams kun rgyas par gang ba 'dis;

нам кхaй кхам кюн Ґ'є пар ҐанҐ ва ді
Заповнюють весь простір.

byang chun bar du skyabs su bzung ba'i gnas;

джанҐ чуб бар ду к'яб су зунҐ вей не

Незмінна Триратно, на яку ми покладаємося аж до просвітлення,

bslu med dkon mchog rin chen rnam gsum bsang ;

лу мей кьон чоҐ рін чен нам сум санҐ
Прийми цю офіру диму!

byin rlabs dngos grub phrin las kun gyi bdag;

джин лаб нҐьо друб трін ле кюн Ґ'ї даҐ
Володарі благословінь, сіддг та активностей

bla ma yi dam mkha''gro'itshogs rnams bsang ;

лама їдам кХандрой цОҐ нам санҐ
Всі ґуру, їдами й дакіні, прийміть цю офіру диму.

legs nyes stangs 'dzin dam tshig rjes gcod pa'i;

леҐ н'є танҐ дзін дам циҐ дже чьо пей
Захисники самай, що наглядають за добром та злом,
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;__thugs sgrub chad kun sel gyi bsangs mchod mdor bsdus bzhugs so;

phyi nang bka' srung can rgya mtsho bsang ;

чі нАнҐ ка сунҐ дам чен Ґ'ям цо санҐ

Всі охоронці зовнішніх й внутрішніх вчень та захисники, які мають
обітниці, прийміть цю офіру диму.

dbul ba'i gdung sel 'dod rgu'ichar chen 'bebs;

юл вей дунҐ сел дьо Ґуй чар чен беб

Ви, що звільняєте від страждань нужденності та поливаєте зливою всього
бажаного:

gnod sbyin nor lha gter bdag bye ba bsang ;

ньо джин нор лха тер даҐ дже ва санҐ

Якші, боги багатства, володарі скарбів, прийміть цю офіру диму.

phan gnod mthu ldan rdzu 'phrulshugs kyis 'gro;

пхен ньо тху ден дзу трул шуҐ к'ї дро

Ті, що помагають чи шкодять та пересуваються у чарівний спосіб,

stong gsum srid pa'i'byung po'i tshogs rnams bsang ;

тонҐ сум сі пей джунҐ пой цок нам санҐ

Демони джунґпо з трьох тисяч вимірів всесвіту, прийміть цю офіру диму.

khyad par 'dzam gling bod khams skyong ba'i gnyen;

к'є пар дзам лінҐ бьо кхам кьонҐ вей н'єн

Зокрема, ракшаси, захисники Тибету, що на материку Джамбу,

dkar phyogs lha klu gzhi bdag 'khor bcas bsang ;

кар чок лха лу щі даҐ кхор че санҐ

Добрі боги, наги й боги місцин із почтами, прийміть цю офіру диму.

rje yi mgur lha 'bangs kyi skyes lha dang ;

дже ї Ґур лха банҐ Ґ'ї к'є лха данҐ
Божества-охоронці короля й підданців,

srid pa chags pa'ilha rabs thams cad bsang ;

сі па чак пей лха раб тхам че санҐ

Та всі класи богів, що творять світ, прийміть цю офіру диму.
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Офіра духмяного диму, що очищує

bod yul zhing skyong gtso mo sman btsun ma;

бьо юл щінҐ кьонҐ цо мо мен цун ма
Менцунма, головна захисниця Тибету,

mched lnga sprul pa yang 'khor bcas pa bsang ;

че нҐа трул па янҐ кхор че па санҐ

П’ять сестер-еманацій з почтами, прийміть цю офіру диму.

lo zla zhag dus spar smee'ibdag po sogs;

ло да щаҐ дю пар мей даҐ по сок

Духи пар і ме, повелителі часу, років, місяців, днів та інші,

gtsug lag 'byung ba'ilha rabs thams cad bsang ;

цуҐ лаҐ джунҐ вей лха раб тхам че санҐ
Боги елементів, боги наук, прийміть цю офіру диму.

lhan cig skyes dang 'phral du 'go ba'ilha;

лхен чіҐ к'є данҐ трал ду Ґо вей лха
Боги з народження й тимчасово призначені боги,

mthun rkyen spel ba'i dgra bla'itshogs rnams bsang ;

тюн к'єн пел вей дра лхей цок нам санҐ

Всі божества, що збільшують сприятливе, прийміть цю офіру диму.

gnyug mar gnas dang glo bur lhags pa yi;

н'юҐ мар ней данҐ ло бур лхаҐ па ї
Ті, що живуть постійно або тимчасово присутні,

'gal rkyen bgegs rigs lan chags thams cad bsang ;
Ґал к'єн ҐеҐ ріҐ лєн чаҐ тхам че санҐ

Кармічні кредитори, недруги та шкідливі сили, прийміть цю офіру диму.

tshe rabs sngon nas ma gyur snying rje'i yul;

це раб нҐьон не ма Ґ'юр н'їнҐ джей юл

Всі, хто викликає спочуття, мої матері у минулих життях,
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;__thugs sgrub chad kun sel gyi bsangs mchod mdor bsdus bzhugs so;

khams gsum srid gsum rigs drug mgron kun bsang ;

кхам сум сі сум ріҐ друҐ дрьон кюн санҐ

Всі гості – шість видів істот з трьох сфер та трьох форм існування,
прийміть цю офіру диму.

mdor na phyi snod dag pa rab 'byams zhing ;

дор на чі ньо даҐ па раб джам щінҐ

Коротше – хай вмістилище зовнішнього світу, поле всеосяжної чистоти,

mi zad 'dod yon rgyan gyi 'khor lor bsang ;

мі зе дьо йон Ґ'єн Ґ'ї кхор лор санҐ

Буде очищене і стане мандалою невичерпних чуттєвих насолод.

ng bcud 'gro kun rtsa gsum phyag rgya'ilha;

НанҐ чу дро кюн ца сум чаҐ Ґ'єй лха

Хай внутрішній вміст всіх живих істот, мудра божеств Трьох коренів,

dbyings dang yeshes dbyer med chen por bsang ;

їнҐ данҐ є ше єр ме чен пор санҐ

Буде очищений і стане великою неподільністю простору і правічного
знання.

bsang ngo bdud rtsishing gi dud pas bsang ;

санҐ нҐо ду ци шинҐ Ґі ду пе санҐ

Все це я очищую, офіруючи дим запашної деревини.

nyams grib mi gtsang thams cad dag gyur cig;

н'ям дріб мі цанҐ тхам че даҐ Ґ'юр чіҐ

Хай все нечисте, вся завіса зламаних самай буде очищена.

mchod do 'dod yon rgya mtsho'i sprin gyis mchod;

чьо до дьо йон Ґ'я цой трін Ґ'ї чьо
Я офірую ці незліченні чуттєві насолоди,

mchog thun dngos grub las bzhi'iphrin bcol;

чоҐ тхун нҐьо друб лє щій трін лє чол

Даруйте мені найвищі та звичайні сідги та чотири види активностей.
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Офіра духмяного диму, що очищує

dkon mchog srid zhu'imgron rnams phud kyis mchod;

кьон чоҐ сі щуй дрьон нам пу к'ї чьо
Дорогоцінні, шановані гості, я офірую вам найкраще, –

byin rlabs dbang bskur thugs rje'i gzi byin skyed;

джин лаб ванҐ кур тхуҐ джей зі джин к'є
Явіть блискучу велич благословінь, посвят та милосердя.

mgon po yon tan mgron rnamm thugs dam bskang ;

Ґьон по йон тен дрьон нам тхуҐ дам канҐ

Я відновлюю сердечну самаю з усіма захисниками, шляхетними гостями, –

bar chad kun sel mthun rkyen legs tshogs spel;

бар че кун сел тхун к'єн леҐ соҐ пел

Усуньте всі перешкоди, збільшіть сприятливе та добре.

bgegs rigs lan chags mgron rnams yaongs la bsngo;
ҐеҐ ріҐ лєн чаҐ дрьон нам йонҐ ла нҐо

Я офірую це всім моїм кармічним кредиторам, що шкодять мені, –

mnyesshing tshim nas phan bde'ibsam sbyor sgrubs;

н'є шинҐ цім не пхен дей сам джор друб

Якщо ви задоволені, здійсніть мої побажання користі й щастя.

rigs drug snying rje'imgron kun khyab par sbyin;

ріҐ друҐ н'їнҐ джей дрьон кюн кх'яб пар джин

Це мій всеохопний дарунок шести видам істот, гостям, що викликають
спочуття.

sdug bsngal kun bral bde dang ldan parshog;

дуҐ нҐал кюн драл де данҐ ден пар шоҐ

Хай всі вони звільняться від усіх страждань та будуть щасливі.

bkrashis skyid cing dge ba'i gnas 'di ru;

та ші к'ї чінҐ Ґє вей н'є ді ру

В цьому сприятливому й гарному місці вчиняється благе діяння, –
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;__thugs sgrub chad kun sel gyi bsangs mchod mdor bsdus bzhugs so;

bdud rtsi bsang gi mchod sbyin bgyis pa yis;
ду ці санҐ Ґі чо джин Ґ'ї па ї
Хай завдяки цій офірі диму й нектару

'khor 'das phyogs bcu'izhing khams rab 'byams kyi;

кхор де чоҐ чуй щін кхам раб джам к'ї
Процвітання й блага цілого світу та всіх його мешканців

snod bcud phyawa gayang legs tshogs dbang du 'dus;
ньо чу ча янҐ леҐ цоҐ ванҐ ду ду

З нескінченних реальностей десяти напрямків самсари й нірвани будуть
притягнуті.

nyin gsum bkrashis nyi ma'i'od bzhin 'bar;

н'їн сум та ші н'ї мей о щін бар

Хай тричі вдень з’являється сприятливе сяйво, подібне до світла сонця,

mtshan gsum bkrashis zla ba'imdangs ltar gsal;

цен сум та ші да вей данҐ тар сал

Хай тричі вночі з’являється сприятливе сяйво, подібне до світла місяця,

nyin mtshan kun tu bkrashis bde legsshing ;

н'їн цен кюн ту та ші де лєҐ шінҐ
Хай нам завжди щастить.

phun tshogs rten 'brel dge mtshan lhun 'grubshog;

пхун цоҐ тен дрел Ґе цен лхун друб шоҐ

Хай сприятливі обставини для всього найкращого виникають спонтанно.
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Офіра духмяного диму, що очищує

de ltar rgyun dang khyad par du;_chos 'jig rten bya ba ni;_

rngam chen las la 'jug pa'itshe;_rten 'brel bsgrig phyir 'di byas na;_
nyams grib mi mthun thams cad zhi;_
mthun rkyen legs tshogs 'bad med rgyas;_lo legs phyug 'phel mi brgyad dar;_
chos brgyud ring zhing dbu 'phang
mtho;_snod bcud legs tshogs dbang du 'du;_bkrashis bde legs phun tshogs 'byung ;_
mthar thug bsod nams tshogs rdzogs pas;_mchog gi yeshes rtsol med 'char;_
de phyir gdams pa zab mo 'di;_thun mong kun la gces par zungs;_sa ma ya;_rgya rgya rgya;_
dge legs 'phel//
Виконуйте це щоденно, а надто перед початком важливої справи,
духовної чи мирської.
Якщо робити це для набуття бажаних обставин,
Всі забруднення самай та перешкоди заспокояться,
Сприятливі обставини і все найкраще примножуватиметься без зусиль,
Роки будуть вдалими для врожаїв та худоби, діти будуть здорові,
Лінії Дгарми будуть довгими, а їхній становище зміцніє,
Всі блага світу та його мешканців притягнуться,
І все найкраще й сприятливе здійсниться.
На абсолютному рівні, завдяки набуттю заслуги,
Неперевершене одвічне знання зійде без зусиль.
Тому ці глибокі настанови слід вважати важливими.
Самая. Печать. Печать. Печать.
Хай зростає благо.
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Поводження з буддійськими
книгами
Дгарма – Вчення Будди – чудодійні ліки, які допомагають
вам та всім живим істотам звільнитися від страждань.
До будь-якої книги, яка містить Вчення Будди (а такою
книжку робить навіть одне слово Дгарми чи ім’я Будди),
слід ставитися з якнайбільшою повагою, якою б мовою
вона не була написана.
Не кладіть таку книгу на підлогу або на стілець, не переступайте через неї і не ставте на неї жодних предметів
– навіть зображення Будд або божеств. Зберігайте книги
Дгарми на вівтарі чи в іншому почесному, чистому і бажано високому місці.
Не викидайте, наче сміття, старі або непотрібні
книги, які містять в собі Вчення Будди. Якщо є така
необхідність, краще спаліть їх, бо віддати вогню – це поважний спосіб поводження зі старим та пошкодженим
релігійним текстом.
В такий самий спосіб слід з пошаною ставитися й до
писань інших духовних традицій.
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