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Värsid

Kolme kaitse alla minemine
ja juhendiD
namo tassa bhagavato arahato sammå sambuddhassa
namo tassa bhagavato arahato sammå sambuddhassa
namo tassa bhagavato arahato sammå sambuddhassa
buddhaþ sara¶aþ gacchåmi
dhammaþ sara¶aþ gacchåmi
sa‡ghaþ sara¶aþ gacchåmi
dutyampi buddhaþ sara¶aþ gacchåmi
dutyampi dhammaþ sara¶aþ gacchåmi
dutyampi sa‡ghaþ sara¶aþ gacchåmi
tatiyampi buddhaþ sara¶aþ gacchåmi
tatiyampi dhammaþ sara¶aþ gacchåmi
tatiyampi sa‡ghaþ sara¶aþ gacchåmi

Viis juhendit eitavas sõnastuses

på¶åtipåtå verama¶ï sikkhåpadaþ samådiyåmi
adinnådånå verama¶ï sikkhåpadaþ samådiyåmi
kåmesu micchåchårå verama¶ï sikkhåpadaþ samådiyåmi
musåvådå verama¶ï sikkhåpadaþ samådiyåmi
suråmeraya majja pamåda¤¤hånå verama¶ï sikkhåpadaþ samådiyåmi
SāDHU SāDHU SāDHU

Viis juhendit jaatavas sõnastuses

Heategudega puhastan ma oma keha.
Lõpmatu heldusega puhastan ma oma keha.
Selguse, rahu ja rahuloluga puhastan ma oma keha.
Tõe kõnelemisega puhastan ma oma kõne.
Kirka ja sädeleva tähelepanelikkusega puhastan ma oma meele.

Šakjamuni mantra

OÞ MUNI MUNI MAHÅ MUNI ŒÅKYAMUNI SVÅHÅ

Tervitused Buddhale

Kõned teemal “Budismi tulevik”

Kati Kivimaa: “Budismi tulevik ja naised”. Läänemaailmas on naiste osakaal mitte ainult harjutajate, vaid ka
budistlike õpetajate ja vaimse elu juhtide seas järjekindlalt kasvanud. Milliseid väljakutseid esitab kokkupuude
budistlike õpetustega lääne kultuuris kasvanud naistele? Ja teiselt poolt vaadatuna: kuidas on naiste kasvav tähtsus
seotud budismi tulevikuga?

Alari Allik: “Budistlik eetika moodsas maailmas”. Kuidas suhtuda eutanaasiasse? Mida arvata kloonimisest?

Kas samasooliste inimeste abielu peaks olema lubatud? Jaapani budismis on tihti välditud üheseid vastuseid sellistele
küsimustele. Rõhutatakse, et iga harjutaja peab ise jõudma äratundmisele, kuidas ühes või teises olukorras käituda. Kas
budistlik vaade elule, mis sunnib inimest teadvustama oma käitumise algpõhjuseid, aitaks lahendada mitmeid tänapäeva inimesi rõhuvaid eetilisi probleeme? Alari läheneb sellele küsimusele moodsate Jaapani budistlike mõtlejate kaudu.

Teet Toome: “Budistlik taassünnikäsitlus ja „Lootossuutra“ õpetused”. Mida olulist on taassünnikäsitlustel ja

Lootossuutra õpetustel öelda meile kaasajas?

Chipamong Chowdhury (bhikkhu Revata Dhamma): “Kujutledes tuleviku budismi”. Albert Einstein olevat

uskunud, et just budism võiks kokku sobida tuleviku inimese religioossusega. Kuid millised on budismi ellujäämisvõimalused tulevikus tegelikult? Vaadeldes budismi globaalset muutumist ühiskonnas, poliitikas ja ka filmimaastikul,
püüab Chipamong Chowdhury tuleviku budismist kujutluspilti luua.

Värsid

Pä l v i m u s t e
Üleandmine Ja
Enesest Loobumine

Leevendagu nõnda kogutud vaimsed väärtused
kõikide olendite kannatusi.
Annan ära, enesele mõtlemata,
kõikide olendite hüveks
oma kõikide elude isiksused,
omanduse ja pälvimused kõigis kolmes tähenduses.
Nagu maa ja teised ürgained
on mitmetel eri viisidel
lõpmatus ilmaruumis
ääretu olenditehulga käsutuses,
nii saagu ka minust
kõikide olendite hüve allikas
kogu ilmaruumis,
seni kuni kõik
ei ole veel saavutanud
rahu.

Värsid

Õnnistused

Olgu kõik õnnistused sinu päralt,
kaitsku sind kõik jumalad.
Kõikide Buddhade väe läbi
olgu kogu õnn sinu päralt.
Olgu kõik õnnistused sinu päralt,
kaitsku sind kõik jumalad.
Kõikide Dharmade väe läbi
olgu kogu õnn sinu päralt.
Olgu kõik õnnistused sinu päralt,
kaitsku sind kõik jumalad.
Kõikide Sanghade väe läbi
olgu kogu õnn sinu päralt.
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