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Запрошення на п’яту зустріч 

із Циклу вчень від старших Лам:  

“Готуючись до смерті, вчимося жити” 

 
Дорогі дгармічні друзі! 
 
Сам’є з радістю анонсує п’яту сесію вчень із Циклу вчень від старших Лам. Це онлайн-
вчення і сесії відповідей на питання з нашими досвідченими друбла (ритритними 
наставниками) традиції Чоклінґ Терсару. 
 
П’яте вчення на тему “Готуючись до смерті, вчимося жити” дарують Тулку Міґмар 
Церінґ. Це вчення буде присвячене дослідженню того, яким чином слід розуміти, 
осмислювати й працювати з реальністю смерті, і як на цій основі наповнювати життя 
смислом. Тулку поділиться із нами порадами щодо того, як підготуватися до 
вмирання, до власної смерті, і як підтримувати померлих і тих, хто перебуває на 
порозі смерті. Під час цієї сесії вчень основну увагу буде приділено практичним 
настановам, а не спеціальним тантричним практикам. Тулку Міґмар дарує стисле 
вступне вчення на основі “Шляхетної сутри вчення про одинадцять уявлень” і 
відповість на наші питання про те, як розвинути безстрашшя і підготуватися до 
смерті за різних обставин. Запрошуємо вас подати запитання на ці теми. 
 
П’яте онлайн-вчення цього циклу відбудеться в суботу, 3 квітня, о 17:45 за 
непальським часом (15:00 – Київ).  
 
Аби приєднатися до цих онлайн-вчень, слід пройти Zoom-реєстрацію. У вас є 
можливість надіслати свої питання заздалегідь за допомогою реєстраційної анкети. 
Просимо вас надіслати питання до 27 березня, щоб у нас було достатньо часу їх 
перекласти. 
 
Для реєстрації , будь ласка, зробіть наступне:   
 

Для участі в цій зустрічі необхідно заздалегідь пройти Zoom-реєстрацію. Будь ласка, 
натисніть тут, аби зареєструватися:  
 

https://samyeinstitute.zoom.us/meeting/register/tJEufumpqz8oE9CgcFuDnWTKPahIpreswLqW  
Ідентифікатор конференції: 953 9015 4294 
Пароль: 394752 

https://samyeinstitute.org/
https://samyeinstitute.org/instructors/tulku-migmar-tsering/
https://samyeinstitute.org/instructors/tulku-migmar-tsering/
https://lhaseylotsawa.org/library/eleven-perceptions-eng
https://samyeinstitute.zoom.us/meeting/register/tJEufumpqz8oE9CgcFuDnWTKPahIpreswLqW
https://samyeinstitute.zoom.us/meeting/register/tJEufumpqz8oE9CgcFuDnWTKPahIpreswLqW
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В реєстраційній анкеті ви можете поставити запитання для Тулку Міґмара. Також в 
анкеті є окреме поле, де ви можете запропонувати будь-які теми для майбутніх 
вчень у цьому циклі, які вас цікавлять. 
 
Будь ласка, приєднуйтеся до Zoom-конференції хвилин на 15 раніше (14:45 за 
київським часом), щоб ми могли почати вчасно, о 15:00 за київським часом.  
 
Буде доступний синхронний переклад російською мовою. В основному каналі буде 
транслюватися тибетська з англійським перекладом. 
 
Щоб ознайомитися з детальними інструкціями про використання програми Zoom, 
будь ласка, відвідайте цю сторінку: https://samyeinstitute.org/faq/zoom/  
 

Ви також знайдете оновлену інформацію на сторінці події на сайті Інституту Сам’є.  
 

 

Тулку Мі ґмар Церінґ — майстер традиції 
Новітніх Скарбів Чокґ’юра Лінґпи, школи 
Ньїнґма тибетського буддизму. Він 
народився у Нубрі, в Непалі, у 1975 році, і 
вже в ранньому віці розпочав навчання, 
після того, як був розпізнаний як тулку 
(реінкарнація лами). Тулку-ла завершив 
трирічний ритріт під пильним 
керівництвом свого корінного Ґуру — 
видатного майстра Дзоґчєну — К’ябдже 
Тулку Урґ’єна Рінпочє. 

Також він отримав багато розгорнутих вчень та посвячень (ванґів) від К’ябдже 
Цикея Чоклінґа Рінпочє, К’ябдже Чок’ї Ньїми Рінпочє і К’ябґӧна Пакчока Рінпочє. 
Протягом шести років він навчався у шедрі (монастирському коледжі) Ка-Ньїнґ 
Шедруб Лінґу. З огляду на його чудові якості як лами, та сильне прагнення і здібності 
допомагати іншим, Пакчок Рінпочє призначив Тулку Міґмара підтримувати свою 
санґгу в ролі старшого лами та вчителя. 
 
Участь в цих онлайн-вченнях є безкоштовною. Якщо бажаєте зробити офіру, аби 
допомогти нам покрити витрати на організацію цих вчень (включно з офірами ламі 
та перекладачам), будь ласка, натисніть тут. 
 
Ми радіємо цій можливості і з нетерпінням чекаємо на зустріч із вами на п’ятій сесії 
цих онлайн-вчень від старших лам традиції Чоклінґ Терсару!  
 

— Команда Сам’є 

https://samyeinstitute.org/
https://samyeinstitute.org/faq/zoom/
https://samyeinstitute.org/events/category/senior-lama-teaching-series/
https://samyeinstitute.org/instructors/tulku-migmar-tsering/
https://samyeinstitute.org/donate/

