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Запрошуємо на дарування учти  
Сампа Лхюндруб у Чотрул Дючен 

 

Дорогі дгармічні друзі, 

Щоб сповнити своїх майбутніх учнів відданістю та допомогти їм накопичувати 

заслуги, Будда Шак’ямуні протягом п’ятнадцяти днів щодня являв чудеса.  Тибетські 

буддисти святкують це, відзначаючи Чотрул Дючен, перші п’ятнадцять днів першого 

місяця за тибетським місячним календарем. 

 

 

https://samyeinstitute.org/wiki/chotrul-duchen/


Samyeinstitute.org 

 

Протягом цього святкового періоду наслідки позитивних або негативних дій тіла, 

мови й ума множаться у 100 000 разів. Десятого дня, у день Ґуру Рінпочє та 

п’ятнадцятого дня, у повню, на самий Чотрул Дючен, ці наслідки множаться у 10 

мільйонів разів!  

Саме тому, у цей десятий день Санґа Сам’є згромадиться особисто та онлайн, щоб 

накопичити благо від практики дарування учти (цоґу)  Тхукдруб Сампа Лхюндруб 

(“Спонтанне виповнення бажань”) заради блага всіх істот. Членів санґи, які 

перебувають у Непалі запрошуємо долучитися особисто, а міжнародну санґу 

запрошуємо приєднатися онлайн. Дарування учти розпочнеться о 8:00 непальського 

часу, тоді як в Америці це буде ввечері 28 лютого, і ви знайдете ваш місцевий час тут.  

Основна інформація про дарування учти  

Дата: 1 березня 2023 (28 лютого в  Америці) 

Час: 8:00-11:00 за непальським часом (4:15 — 7:15 за київським часом) 

Уточніть ваш місцевий час тут. 

Ми забезпечимо переклад трансляції (або запису) на Українську. 

Текст садгани Сампа Лхюндруб тут. 

 

Зареєструйтеся і зазначте кількість вервиць, які ви накопичите в Зумі  

Необхідно зареєструватися для участі в Зумі незалежно від того, чи братимете ви 

участь в прямій Зум-трансляції. Для реєстрації, будь ласка, натисніть на посилання 

нижче і зазначте кількість вервиць повторень молитви дарування учти.  Ви отримаєте 

від Zoom листа з підтвердженням реєстрації  та посиланням, за яким ви зможете 

приєднатися до Зум-зустрічі 1 березня.  

НАТИСНІТЬ ТУТ ЩОБ ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ ТА ЗАЗНАЧИТИ КІЛЬКІСТЬ ВЕРВИЦЬ 

ПРОМОВЛЯНЬ МОЛИТВИ, ЯКІ ВИ НАКОПИЧИТЕ  

Ідентифікатор зустрічі: 895 3396 1506 

пароль: 492342 

 

Примітка: Промовляння слів “Om Ah Hung lama rikzdin tsa sum… balingta bhakshasi 

soha” є одним промовлянням молитви дарування учти.  Повторення молитви 108 

разів це є одна вервиця.  

https://savvytime.com/converter/nepal-kathmandu-to-edt-utc-pdt-indonesia-jakarta-gmt-singapore-singapore/feb-1-2023/8am
https://savvytime.com/converter/nepal-kathmandu-to-edt-utc-pdt-indonesia-jakarta-gmt-singapore-singapore/feb-1-2023/8am
https://lhaseylotsawa.org/assets/texts/Sampa-Lhundrup-Tsok-Set-Ukrainian-2.pdf
https://samyeinstitute.zoom.us/meeting/register/tZ0odOqhqDovGtK_leSiNh17mI9kslP4mWmp
https://samyeinstitute.zoom.us/meeting/register/tZ0odOqhqDovGtK_leSiNh17mI9kslP4mWmp
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Якщо ви будете слідувати за ритмом нашого умзе (майстра рецитації), то за час 

пуджі ви накопичите дві вервиці молитов дарування учти.   

Приєднатися за допомогою YouTube 

У той самий час, як ми практикуватимемо у Zoom, відбуватиметься пряма 

трансляція події на YouTube. 

Цей запис буде доступний протягом 24 годин після завершення дарування учти.  

Запам’ятайте: навіть якщо ви вирішите приєднатися у YouTube, вам все одно необхідно 

зареєструватися у  Zoom і зазначити кількість вервиць. Зауважте, будь ласка: переклад  на 

інші мови буде доступний тільки в Zoom, але не у  YouTube. 

НАТИСНІТЬ ТУТ, ЩОБ ДИВИТИСЯ НА YOU TUBE 

 

Зробити підношення, щоб підтримати цю подію 

 

 
Якщо ви бажаєте зробити 
підношення будь ласка,  
натисніть тут. 

 

Чекаємо на спільну практику з вами, 

Команда Інституту Сам’є 

https://www.youtube.com/watch?v=8LD5Q8Ya4LE
https://www.youtube.com/watch?v=8LD5Q8Ya4LE
https://www.youtube.com/watch?v=8LD5Q8Ya4LE
https://samyeinstitute.org/offerings/tsok-bum-offerings/
https://samyeinstitute.org/offerings/tsok-bum-offerings/

