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Бумцоґ Трьох Коренів (“Цасум”) 

22 лютого 8:00 – 25 лютого 17:00 (за непальським часом) 
 

 
 

В перший день Ґуру Рінпочє у році Залізного Бика за тибетським місячним 
календарем ми раді анонсувати бумцоґ Трьох Коренів (тибетська назва — “Цасум 
бумцоґ”).  Це буде восьмий, завершальний бумцоґ із циклу бумцоґів, які Інститут 
Сам’є розпочав у липні 2020 року. Оскільки ця практика виконуватиметься у перший 
місяць, 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 “Бумґ’юр Дава” 

на нашому сайті. Внизу сторінки є переклади українською і російською мовами. 

Практика “Цасум” (що означає Три Корені — тобто ґуру, їдам і дакіні) походить із 
цикла терм “Сім глибин”, віднайденого Чокґ’юром Лінґпою. Ця практика, яку передав 
Ґуру Рінпочє, об’єднує в собі практики ґуру (лама), божества (їдам) і дакіні (кхандро). 
В даному випадку ґуру — це Ґуру Пема Джюнґне, божество-їдам — це Гаяґріва, а 
дакіні — це Ваджрайоґіні, цариця дакінь. 

https://samyeinstitute.org/
https://samyeinstitute.org/sangha-updates/bumgyur-dawa-month-of-miracles-merit/
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Цоґ — це глибока практика Ваджраяни — офірування, яке дозволяє стрімко 
накопичити заслугу і мудрість, і водночас очищає наші затьмарення. Бум означає, що 
офіру буде накопичено 100 тисяч разів. 

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. 

Аби всі бажаючі могли долучитися до практики у цій великій ваджровій мережі 
накопичення блага і заслуги, накопичення офір учти буде транслюватися наживо у 
YouTube.  

Запрошуємо усіх взяти участь в цьому міжнародному начитуванні молитов і мантр. 

Будь ласка, зауважте: 
Перший день цього бумцоґу буде транслюватися наживо з 8 до 11 ранку за 
непальським часом 22 лютого (4:15 — 7:15 ранку за київським часом). Заохочуємо всіх 
приєднатися до міжнародного онлайн-накопичення саме в цей час у Zoom або 

YouTube. В ритритному центрі “Печера Асура” Цасум бумцоґ продовжиться в цей 
день пообіді, і триватиме ще чотири дні. 

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.) 

Реєстрація:  

https://samyeinstitute.zoom.us/meeting/register/tJEtdu2grj4vE9wa-wWQgodrrTm4PySO6uQW 

 

Приєднатися в YouTube:  

https://www.youtube.com/watch?v=9lTzQPc-JDE&feature=youtu.be 

Натисніть тут, аби зробити офіру для цього бумцоґу.  

 

https://samyeinstitute.org/
https://lhaseylotsawa.org/books/sadhana-of-the-three-roots
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https://samyeinstitute.org/donations/2020-tsok-bums/

