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Послання маха Самбоді Дарма Санги від 28
січня 2012
28 січня 2012 р.
1. Учитель, приймаючи всі залучені Санги, служителів та послідовників в Боді Шраван Дарма
Санзі, та прийнявши притулок в цій Істині, Дармі, сфері аскетичної практики Шляху Учителя
(Гуру Марга); я, усвідомлюючи крайню терміновість потреб часу, передаю сьогодні це послання
усім послідовникам.

2. Перш за все, Санги повинні мати реальне уявлення про те, що таке Істина, Дарма, Учитель?
Що таке Шлях Учителя?

3. Всі Санги повинні проникнутись суттю повної віддачі себе, будучи єдиними внутрішнім
духом, притримуючись суті, повністю приймаючи Учителя, відповідаючи взаємним почуттям
Майтрі. Іншими словами, зв’язок між Учителем та учнем базується на вірі, довірі та відданості,
що діють як поєднуючі та взаємопроникаючі ланки.

4. У тих, хто не може цього зробити, продовжують виникати запитання стосовно Дарми
Учителя (Учення Гуру).

5. Тепер Учитель візьме на себе всю відповідальність за усі процеси формування Санги,
оскільки ці відносини вкрай делікатні та інколи викликають негативні почуття.

6. По мірі того, як Учитель буде розширяти Сангу, буде поширюватись Дарма, а не рости
натовп людей, інакше Дарма Учителя не може бути засвоєна і виникаючі запитання адарми [1]
ніколи не будуть вирішені.
 
7. Те, що було сказано до того моменту, кожна секунда, кожна мить не могли бути вірно
передані, навіть сама ця промова і послання Учителя.

8. Пройшли роки, Істинний Учитель перед вами.

9. Але я бачу іронію.

10. Є стани розуму, що направляють в скверну, коли поведінка і прояви почуттів пов'язані з
ревнощами, живлячи его, заради статусу, імені, слави і репутації.

11. Учитель, котрий приходить як втілення Істинного Шляху Учителя, навіть не може бути
побаченим, і, через століття, Проповідь Істинної Дарми навіть не почута.

12. Назвавшись Сангою, потрібно бути промінням світла, єдиної форми та одного почуття, без
забруднень, фаворитизму та ворожнечі.

13. В Учителя є свої обов’язки по відношенню до учнів, до Санги, до всього сущого, інших
вчителів. Момент, коли річ дається Учителем, являється  основноположним: глибина та степінь
розуміння або нерозуміння залежить від особистого інтересу кожного.

14. Коли Учитель наближається, в якому стані розуму потрібно бути?
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15. Якими повинні бути намір та ціль?

16. Як потрібно вести пошук та уповання Сутності [2]?

17. Санги повинні уміти зрозуміти піднесену, небесну, непохитну, заспокійливу та таку, що
здається суперечливою, присутність Учителя.

18. З абсолютною відданістю та вірою потрібно повністю прийняти і дослухатись присутності та
промовам Учителя, відкинувши особисту мирську логіку, аналіз, оманливість, печаль,
страждання та упосередкований інтелект. Мало що є істинних учнів та Санг, які усвідомлюють
себе і значення часу в момент зустрічі з Учителем.

19. Як же діяти, і що робити згодом? Що потрібно сказати? На якому питанні варто зосередити
увагу і так далі.

20. Але, знову ж, вірте Учителю і ви будете слідувати формі Реальної Санги перед Істинним
Учителем, і ви будете звільнені від мирського океану ілюзій.

21. Іншої альтернативи немає. Санга поширюється тільки по одному із двох шляхів: це Істинний
Шлях чи Неправдивий? Лише самі високі стандарти втілять Дарму.

22. Але Чистота та Сутність не в кількісній формі, саме якість їх форми підтримує Сутнісь у
русі.

23. З цією ціллю, я даю усім вам ці заповіді, для того, щоб вони були засвоєні та зрозумілі.

Одинадцять Майтрі Шил – Екадаші Майтрі Шила

*******************************************

Заповідь[3] 1. Ніколи не піддавайте дискримінаці на основі імені, зовнішнього вигляду, кольору
шкіри, класу, віри, суспільства, сили, положення або кваліфікації, і потрібно навіть відмовитись
від розрізнення між поняттями матеріального та духовного.

Заповідь 2. Познайомившись з вічною Дармою, шляхом та Учителем, поважайте всі релігії та
вірування.

Заповідь 3. Залиште обман, звинувачення, зустрічні звинувачення, приниження та
розповсюдження неправди через необґрунтовані плітки.

Заповідь 4. Залишаючи філософії та шляхи, що створюють границі поділу та відміннісіть думок,
прийміть Істинний Шлях [4].

Заповідь 5.  Дотримуючись Істинного Шляху Учителя [5]  протягом життя, відрікаючись від
злих вчинків, завжди перебувайте у прагненні до єдності з Сутністю Учителя [6].
 
Заповідь 6. Не намагайтесь досягнути якогось фантастичного пояснення для Просвітлення,
якщо не досягнули його самі і, все ще перебуваючи в сум'ятті, не приводьте до сум'яття інших.

Заповідь 7. Відрікаючись від такої демонічної поведінки, як вбивство живих істот та насилля,
споживайте благісну їжу.
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Заповідь 8. Не притримуйтесь обмежених суджень по відношенню до людей, країн на основі
національної приналежності.

Заповідь 9. Залучаючись у прагнення до істинного Шляху Учителя, чиніть дії, яка приносить
користь Землі.

Заповідь 10. Коли людина усвідомлює Істину, шлях Учителя набуває форми, тому досягніть
просвітлення заради блага всіх живих істот.

Заповідь 11. Перебуваючи в найвищому та найглибшому [стані] розуму [7], будьте вільними від
усіх уз, усвідомивши в собі багато заповідей.

*******************************************

24. Для Санги, яку згодом можна буде назвати цим іменем, суть цих писань повинна бути в
Сангах, в протилежному випадку, Санга не може спостерігатись, як така, щоб називатись цим
іменем.

25. Щоб зростити заповіді Шляху Учителя, Санги, притримуючись шляху Істинної Дарми,
виконують свої обов’язки і відповідальність по відношенню до Учителя, Дарми, Санги з повною
віддачею. Для розширення Санги Майтрі, вільної від скверни, потрібно бути повним рішучості.
Ніяк по іншому, крім  слідуючи цьому шляху, можна влитись в Сангу. Для надання
повноважень на розширення Санги і Дарми, Учитель приносить Послання Дхамми, завірене
ним самим.

26. Це послання Дхамми володіє міцною здатністю зв’язувати надзвичайно крихкий міст віри,
відданості і довіри, настільки сильним, що він навіть може бути неміцним.

27. Всі Санги залежать від самих себе. Так само, як і звершуючи добрі справи, слідуючи 
Шляхом Учителя, людина здатна звільнитись від полону, при цьому, роблячи протилежне,
людина отримує повністю протилежний результат.

28. Враховуючи те, в перевазі Істинної Дарми неправдиві слова не знайдуть підтримки, але
лише завдяки Дармі Учителя ця можливість сьогодні з’явилась знову. Вірте Учителю і Санга
отримає максимальну користь із даної можливості. Крім того, цим я доношу до усіх Санг, що
починаючи з цієї дати, 28.01.2012, повністю залишаючи за собою права по розширенню
Сангами кожної із Санг, будівельні роботи, поширення та інформування, а також
розповсюдження послань і повідомлень в центральному офісі Халкорії: всі ці роботи повинні
виконуватись тільки працівниками Халкорії і тільки з вказівки Учителя.  

Нехай усі істоти наповняться любові та спокою. Нехай буде так.

________________________________

Примітки:

[1] Адармічний означає “поза Дармою” або  “проти Дарми”, оскільки  префікс “а” на санскриті
означає “не”.

[2] Татва – основа, центр, ядро, елемент, суть, сутність, серце, душа і серце, істинна природа,
сердцевина, мозок, матерія,  речовина, сукупність, зміст, мета-емпіричний (концепції і
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відношення, що розглядаються як позамежні, але при цьому зв’язані, знання, отримані на
досвіді).

Коли слово Таттва використовується з дієсловом  “прапта гарну” – досягнути, воно означає
Просвітлення.

[3] В оригиналі: Шил –  писання чи заповіді, котрі, хоча і виражаються в наказовій формі,
являються більше не наказом, а довготривалим завданням або ціллю для фокусування свідомої
поведінки і звичок. Терміни успішного засвоєння Шил залежать від можливостей і потреб
спостерігача / практика.

[4] В оригиналі: Сатья Марга

[5] В оригиналі: Сатья Гуру Марга

[6] В оригиналі: Гуру Таттва

[7] В оригиналі: Чітта
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