
 

Щорічна пуджа і бумцоґ:  

сто тисяч офір учти 

“Спонтанне виповнення бажань” 

 

 
 

Запрошуємо вас приєднатися цього липня до накопичення ста тисяч офір учти (цоґу) 

“Тхуґдруб сампа лхюндруб” (“Звершення Пробудженного Серця Ґуру — практика, 
що спонтанно виповнює бажання”). Наші монахи практикуватимуть у ритритному 
центрі Печера Асура в Непалі. Усі разом, наші монахи, монахині й практикуючі-
миряни накопичуватимуть 100 тисяч повторень офіри учти “Сампа лхюндруб”. 

У циклі терм “Сампа лхюндруб” прояв Ґуру Рінпочє зображено у позі стоячи — він 
готовий до дії, у оточенні дванадцяти еманацій. У цій формі Ґуру дарує практикуючим 



захист від усіх лих і нещасть. Він обороняє нас від конфліктів, хвороб, скрути, 
лиходіїв, що творять перешкоди, хижих звірів, порушень балансу чотирьох 
природних елементів, грабіжників, завчасної раптової смерті, проміжного стану 
бардо, чіпляння за реальність, а також від страждань шести класів істот. 

Офіра учти вважається найвищим методом надбання заслуги й мудрості, 
відновлення усіх порушень самай і виповнення сердечних прагнень божеств, ґуру, 
захисників і ваджрових братів й сестер. Таким чином всі несприятливі умови буде 
усунено, а всі бажання практикуючих стрімко виповняться. Надзвичайно потужний 
спосіб офірувати учту — це бумцоґ або 100 тисяч накопичень офіри цоґу.  

До прийдешнього бумцоґу “Тхуґдруб сампа лхюндруб”, що відбудеться 19 липня (18 
липня в Америках), хочемо поділитися із вами вступними вченнями про “Сампа 
лхюндруб”. Також можете ознайомитися із цими вченнями про переваги практики 
цоґу. Наші партнери з Akara Collection підготували гарну тханку “Сампа лхюндруб” 

як візуальну опору для нашої практики.  

 

Нижче наводимо інформацію щодо бумцоґу “Сампа лхюндруб”: 

Дата: 19 липня (18 липня в Америках) 

Час: з 8:00 до 11:00 ранку за непальським часом (з 5:15 до 8:15 ранку за київським 
часом) 

Перевірити час у вашому регіоні можна тут. 

Натисніть тут, щоб завантажити текст практики “Сампа лхюндруб”. Вона 
перекладена англійською, українською, індонезійською, іспанською, китайською, 
португальською, російською і тайською. 

 

Зареєструйтеся у Zoom та вкажіть, скільки вервиць ви накопичите 
Зум-реєстрація необхідна для всіх, незалежно від того, чи ви приєднаєтеся до 
практики у Zoom в прямому ефірі. Будь ласка, натисніть тут, щоб зареєструватися, 
вказати скільки вервиць повторів офір учти ви збираєтесь накопичити, і приєднатися 
до Zoom-конференції: 

Код зустрічі: 954 1165 0040 

Пароль: 627552 

https://samyeinstitute.org/wp-content/uploads/2021/07/Introduction-for-the-Sampa-Lhundrup-Tsok-bum_Ukrainian-2.pdf
https://samyeinstitute.org/wp-content/uploads/2021/07/Introduction-for-the-Sampa-Lhundrup-Tsok-bum_Ukrainian-2.pdf
https://samyeinstitute.org/wp-content/uploads/2021/05/The-benefits-of-tsok-practice_Ukrainian.pdf
https://samyeinstitute.org/wp-content/uploads/2021/05/The-benefits-of-tsok-practice_Ukrainian.pdf
https://akaracollection.com/
https://akaracollection.com/collections/thangkas/products/tukdrup-sampa-lhundrup-thangka
http://www.timebie.com/
https://lhaseylotsawa.org/books/sampa-lhundrup-gathering-offering-set
https://lhaseylotsawa.org/assets/texts/Sampa-Lhundrup-Tsok-Set-Ukrainian.pdf
https://samyeinstitute.zoom.us/meeting/register/tJEpduiuqzsqHtQbSALXAQxBp7wMPXPzsjpM


 

Приєднатися в YouTube 

В той же час, коли ми практикуватимемо у Zoom, відбуватиметься трансляція цієї 
зустрічі в прямому ефірі у YouTube. 

Якщо ви не маєте змоги приєднатися у цей час, ви можете виконати практику пізніше 
в цей день самостійно, використовуючи в якості опори запис, який буде доступний 
на фейсбук-сторінці Інституту Сам’є невдовзі після завершення прямого ефіру. 

Зверніть увагу: навіть якщо ви вирішите приєднатися до практики в YouTube, вам 
все одно слід пройти Zoom-реєстрацію, щоб вказати, скільки вервиць ви 
накопичите. Зауважте, що переклади різними мовами будуть доступні лише у 
Zoom, не у YouTube. 

 

Зробити офіру 

Якщо бажаєте зробити офіру, будь ласка, натисніть тут. 

Якщо маєте запитання, будь ласка, напишіть нам: support@samyeinstitute.org. 

 

З нетерпінням чекаємо на практику разом із вами, 

Команда Інституту Сам’є 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8sQ0LSU_X6M
https://www.facebook.com/samyeinstitute/
https://samyeinstitute.org/donations/annual-sampa-lhundrup-tsok-offering-puja/
mailto:support@samyeinstitute.org

