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Namo Buddhaya
Namo Dharmaya
Namo Sanghaya
Namo Nama
Om
Ah
Hum

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 teemal

“ViRgumise kujutamine”

Kuidas kujutada “tõelist” Buddhat inimesena mitusada aastat pärast tema eluaega? Just sellise väljakutse ees leidsid end
1. sajandi kunstnikud. Leho Rubis räägib oma sõnavõtus muutusest, mille tõi kaasa Buddha kujutamine inimesena.
Leho on seda valdkonda uurinud Tartu Ülikoolis kaitstud magistritöös, kuid kunstnikuna läheneb ta teemale ka isiklikumas võtmes. Ühtlasi käsitleb ta stilisatsiooni ja korduva kujutise rolli buddha- ja bodhisattvapiltide kujutamises.

Dharmachari Nagashila räägib oma maalide kaasabil virgumise kujutamisest tänapäeval. Ta on andnud oma
sõnavõtule pealkirjaks “Mida teeb Buddha läänes?” ning kirjeldab teemakäsitlust järgnevalt: “2500 aastat tagasi

Buddha istus, kõndis ja heitis pikali. Rohkem kui 2000 aastat on Buddha pilt puudutanud maad, seisnud, lamanud
oma paremal küljel. Kivi tõstetakse nüüd püsti! Mida teeb Buddha praegu, kui Dharma on juurdumas Lääne kultuuri? Milline on maalitud Buddha pilt aastal 2143?” Nagashila on varasematel aastatel maalinud ka traditsioonipärasemaid Buddha kujusid, kuid neil aastatel uurib ta meie kultuuriruumile lähedasemaid kujutamisviise, seda ka
Soomes Valamo õigeusu kloostris ikoonimaaliga tegeledes. Nagashila tegutseb Helsingi budistlikus keskuses ning
veab ühtlasi Helsingi kunstikooli Avoin Taidekoulu tegevust.

Doris Kareva läheneb virgumise kujutamisele värsimaailma kaudu, mõtiskledes teemal “Virgumise piiril”.

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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