Пуджа “Лама норлха”
26 лютого, 8 — 11 ранку за непальським часом (Київ: 4:15 — 7:15 ранку)

Ми раді анонсувати міжнародну онлайн пуджу “Лама норлха”. Ця онлайн пуджа
сприятливим чином збігається з річницею парінірвани видатного майстра Джецӱна
Міларепи. Більше того, оскільки ця практика відбудеться у перший місяць за
тибетським календарем, благо і заслуга багаторазово примножаться, оскільки весь
цей місяць присвячений річницям чудес, які явив Будда Шак’ямуні. Аби дізнатися
більше про перший місяць року за тибетським календарем, відвідайте сторінку
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“Бумґ’юр Дава” на нашому сайті. Внизу сторінки є переклади українською і
російською мовами.
“Лама норлха” — це практика одного з дванадцяти проявів Ґуру Рінпочє на ім’я
К’єчок Цулсанґ, який є утіленням всіх просвітлих божеств багатства. Практика “Лама
норлха” міститься у те́рмах “Чоклінґ терсару”. Ґуру Рінпочє навчав, що задля
примноження багатства необхідно знати, яким чином робити офіри і практикувати
щедрість. Можемо розпочати практику щедрості із дарування невеликих речей, а
тоді поступово розширювати це, даруючи більше. Як послідовники буддизму ми
також практикуємо щедрість, коли розміщуємо гарні офіри на вівтарі, і до того ж
проявляємо щедрість до істот.
Ця практика примножує зовнішні, внутрішні й потаємні щедроти. Зовнішнє багатство
— це матеріальні речі: їжа, одяг, комфортне місце для життя тощо. Внутрішнє
багатство — це талан і заслуга певної людини, відповідно до особистих чеснот, таких
як задоволеність, щедрість і спокій серця-ума. Потаємне багатство — це осягнення
природи речей або порожнечі, розвиток вродженого усвідомлення і розкриття
якостей пробудження заради себе самого й інших.
Кілька років тому Пакчок Рінпочє розповів про притягання і цілісніть багатства.
Можете прослухати це вчення у відео-повідомленні про “Лама норлха” до дня Ґуру
Рінпочє (доступні українські та російські субтитри).
Тим із вас, хто мають вазу багатства, рекомендується помістити вазу на вівтар під
час цієї пуджі. Якщо не маєте вази багатства, запрошуємо вас скористатися
можливістю приєднатися до цієї практики і зробити гарні офіри квітів та пахощів
тощо у себе на вівтарі.
Пакчок Рінпочє виконуватиме цю офіру ґаначакри в головному храмі в печері Асура,
разом із монахами, які знаходяться там у трирічному ритриті. Офіри учти будуть
розміщені безпосередньо біля входу в печеру, де практикував Ґуру Рінпочє.
Тексти практики можна завантажити тут. (Якщо наразі ви ще не бачите українського
збірника за цим посиланням, це означає, що він ще в процесі перекладу, будь ласка,
завітайте на цю сторінку ще раз ближче до дати події.)
Ця подія буде передостанньою пуджею у нашому циклі бумцоґів 2020-2021. Натисніть
тут, аби зробити офіру для цієї пуджі.
Реєстрація:
https://samyeinstitute.zoom.us/meeting/register/tJEodeiuqzMoGNM5X1xqIxkoPeGkSQ
BAby-w
Приєднатися в YouTube: https://youtu.be/eKBUwyrcYfs
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