В день Ґуру Рінпочє, 11 травня 2022
запрошуємо вас на бумцоґ
“Звершення Пробудженого Серця Ґуру —
практика, що усуває всі перешкоди”
(Ламей тхуґдруб барчє кюнсел)

Дорогі дгармічні брати і сестри!
11 травня 2022 року, в день Ґуру Рінпочє, ласкаво просимо вас приєднатися до
накопичення ста тисяч дарів учти (цоґу) “Звершення Пробудженого Серця Ґуру —
практика, що усуває всі перешкоди” (Ламей тхуґдруб барчє кюнсел). Наші монахи в
ритритному центрі “Печера Асура” в Непалі піднесуть щедрі дари. Усі разом — наші
монахи, монахині й санґга мирян — накопичуватимемо 100 000 повторень строф
дарування учти з “Тхуґдруб барчє кюнсел”. Вступні вчення Пакчока Рінпочє
супроводжуватимуться синхронним перекладом українською.
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Нижче наводимо ключову інформацію щодо бумцоґу
Дата: 11 травня, середа
Час: 17:45 – 20:45 за непальським часом (Київ — 15:00– 18:00)
Перевірити час в інших регіонах можна тут.

Текст
Щоб завантажити текст практики “Тхуґдруб барчє кюнсел” (українською, англійською та
іншими мовами), будь ласка, натисніть тут.

Зареєструватися і вказати, яку кількість вервиць ви накопичите під час практики
Zoom-реєстрація є обов’язковою для всіх, незалежно від того, чи ви приєднаєтеся до
практики у Zoom в прямому ефірі. Будь ласка, щоб зареєструватися, повідомити, яку
кількість вервиць ви начитаєте, і приєднатися до практики в Zoom, зробіть наступне:

Натисніть тут, щоб зареєструватися i вказати, скільки повторень
молитви дарування учти ви накопичите
Ідентифікатор Zoom-конференції: 835 0916 8116
Пароль: 686924

Практика
Слова К’ябдже Ділґо Кх’єнце Рінпочє:
“Барчє кюнсел” є сутністю Пробудженого Серця великого вчителя Падмасамбгави,
який у всій повноті сприймає і відає усі три часи. Це квінтесенція мільярда садган Серця
Ґуру, унікальна те́рма, що була прихована у землях Тибету. Також це перша із
чотирьох циклів садган Ґуру. “Звершення Пробудженого Серця Ґуру — практика, що
усуває всі перешкоди” досконалим чином містить у собі всі глибокі ключові аспекти
бачення, медитації та поведінки трьох внутрішніх йоґа-тантр. Ця те́рма постала з
таємної скарбниці великої мудрості і безмежного осягнення Другого Будди з Уддіяни,
як самопосталі природні ваджрові звуки, що лунають досконало й мелодійно. Ці мовні
звороти, невидозмінені інтелектом пересічних людей; ці безоманні слова; це
безпомилкове значення — усім цим завдячуємо доброті трьох видатних володарів
знання — Кх’єнце, Конґтрӱлу і Чоклінґу — величним постатям трьох родин, які
утілилися вчителями, аби збирати і пропагувати океан таємних вчень. Виключно
завдяки їхній доброті це вчення — велич нескінченного блага і щастя учнів у Землі
Снігів — було записане і пропагувалося, аби процвітати повсюди. Це чисте і досконале
вчення дарує без зусиль, відповідно до бажань практикуючого, всеосяжні найвищі та
звичайні сіддгі, зараз і наприкінці шляху. Це вчення стало безпрецедентним
поширенням діамантів глибокого смислу, відчинивши скарбницю керманича світу.
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Дарування учти вважається найвищим методом накопичення заслуги й мудрості,
відновлення усіх порушень самай, виповнення сердечних прагнень божеств, ґуру,
захисників, ваджрових братів і сестер. У цей спосіб усі несприятливі обставини розвіються,
а бажання практикуючих стрімко втіляться. Неймовірно потужний спосіб дарування цоґу —
це бумцоґ або дарування учти 100 тисяч разів.
Для ознайомлення із практикою цоґу пропонуємо прочитати наступні матеріали:
• Короткі настанови з практики цоґу
• Блага від дарування учти
• Яким чином спрямовувати свою практику
• Традиція передання

Приєднатися в YouTube
В той же час, коли ми практикуватимемо у Zoom, відбуватиметься трансляція цієї зустрічі в
прямому ефірі у YouTube. Запис залишатиметься доступним для перегляду впродовж 24
годин після завершення прямої трансляції.
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 фейсбуксторінці 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 переказати доброчинний внесок, будь ласка, натисніть тут.
Якщо маєте запитання, будь ласка, напишіть нам: support@samyeinstitute.org.
Тішимося цій чудовій нагоді практикувати разом!
Команда Інституту Сам’є

©

Copyright samyeinstitute.org

