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Життя та спадщина Великого Тертона 

 

 

Сам'є Інститут з радістю запрошує вас на вчення Пхакчока Рінпоче: 

"Чокґюр Дечен Жикпо Лінгпа: Життя та спадщина Великого Тертона". 

 

Великий Тертон, Чок'юр Дечен Жикпо Лінгпа (Chokgyur Dechen Zhikpo Lingpa), 

народився в Санг'ялі, біля підніжжя священної гори Намкха Дзо (Небесна 

Скарбниця) в провінції Нангчен (Nangchen). Його народження відбулося за 

сприятливим збігом обставин на десятий день шостого місяця року Земляного Бика 

(10 серпня 1829 року), в той самий день і місяць, коли Махаґуру чудесним чином 

народився з квітки лотоса за багато століть до цього. Визнаний одним із 

найвидатніших тибетських тертенів, або відкривачів скарбів, Чокґюр Лінгпа 

невтомно працював разом із Джам'янґом К'єнте Ванґпо (1813-1899) (Jamyang 

Khyentsé Wangpo) та Джамґоном Конґтрулом Лодро Тхає (1820-1892), щоб 

підтримувати та поширювати глибокі вчення Махаґуру Падмасамбхави та великої 

мудрості дакіні Єше Цоґ'яла (Yeshé Tsogyal). Одкровення скарбів Чокґ'юр Лінгпи 
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сповнені глибоких вчень, призначених для нашого часу. Вони відомі тим, що 

включають багато практик, які є стислими, простими у застосуванні та сповненими 

благословення. 

 

Великий Тертон особливо відомий тим, що його було визнано хранителем 

особливого  циклу вчень Дхарми - семи передач - усного переказу, земних скарбів, 

віднайдених скарбів, скарбів розуму, усних настанов, видінь та спогадів з минулих 

життів. 

 

Відтоді ці сім передач використовуються як основа духовної спадщини Чокґ'юр 

Лінгпи - "Чокґ'юр Терсар" - і як презентація життєвого шляху Великого Тертона. 

Кожна передача представляє знакові моменти в житті Чок'юр Лінгпа, і вони тісно 

пов'язані зі сакральною географією Тибету. Через ці вчення ми пізнаємо сакральні 

місця Тибету, а через сакральні місця пізнаємо Великиго Тертоно. 

 

25 лютого 2023 року К'ябґон Пхакчок Рінпоче представить результати багаторічного 

проекту, що документує шлях одкровення Великого Тертона, щоб ми могли 

доторкнутися до глибин цієї глибокої спадщини та до цієї особливої лінії передачі. 

 

Важлива інформацію про онлайн-вчення Рінпоче 
 

Дата: 25 лютого 

Час: 17:00-18:30 за непальським часом  

Ви можете перевірити час для вашого місцезнаходження тут. 

 

Рінпоче даватиме вчення англійською мовою. Команда перекладачів Інституту 

Сам'є забезпечить переклад на китайську, іспанську, португальську, в'єтнамську, 

тайську, індонезійську, французьку, українську та непальську мови. Наші 

перекладачі можуть ділитися вченнями Рінпоче з міжнародною сангхою тільки 

завдяки щедрості наших меценатів. Будь ласка, ви можете зробити офір, якщо ви 

хочете підтримати їхню діяльність. 
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Реєстрація на вчення Рінпоче 

Ви можете відвідати вчення в Zoom, заповнивши форму за посиланням нижче. 

Реєстрація 

Ми також будемо вести пряму трансляцію вчення Рінпоче на нашій сторінці в 

YouTube. YouTube трансляція буде англійською, переклад доступний лише в Zoom. 

 

Відвідати вчення Рінпоче особисто 

Рінпоче буде давати вчення в готелі "Тибет" (Hotel Tibet), Непал. Кількість місць 

обмежена, якщо ви бажаєте бути присутнім особисто, вам необхідно 

зареєструватися заздалегідь, використовуючи посилання нижче. 

 

Реєстрація на подію особисто 

 

З нетерпінням чекаємо на вашу участь, 

Команда Інституту Самє 
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