
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Палюл Дхарма Център Европа 
Тибетско-будистки център 

 
Патрон: Негово Светейшество Пенор Ринпоче 

Основател: Кхен Ринпоче Пема Чьопел 
 
 

ПРОГРАМА  
на 

Лопон Дауа 
 

 
 

 
29.07-05.08.2013, Палюл Център България 

 
 
Понеделник, 29 юли 
 
19:30 - 20:30 ч.  – ”Дъжд от благословии” – практика и разяснения 
 
Вторник, 30 юли 
 
 9:30 - 10:30 ч.  – Сутрешна практика, Санг Оферинг (Приношение на Дим) 
19:30 - 20:30 ч. – ”Молитва към 21-те форми на Тара” – практика и разяснения 
 
 



Сряда, 31 юли 
 
9:30 - 10:30 ч.   – Сутрешна практика, Санг Оферинг (Приношение на Дим) 
19:30 - 20:30 ч. – Кратка Ньондро садхана; Самади медитация 
 
Петък, 2 август - Начало на летния ретрит във Варвара 
 
8:30 - 9:30 ч.     – Санг Оферинг (Приношение на Дим) 
10:30 - 11:30 ч. – Самади медитация, дихателни упражнения 
18:00 - 19:00 ч. – Пема йога 
 
Събота, 3 август 
 
8:30 - 9:30 ч.     – Санг Оферинг (Приношение на Дим) 
10:30 - 11:30 ч. – Самади медитация, дихателни упражнения 
18:00 - 19:00 ч. – Пема йога 
 
Неделя, 4 август 
 
8:30 - 9:30 ч.     – Санг Оферинг (Приношение на Дим) 
10:30 - 11:30 ч. – Самади медитация, дихателни упражнения 
18:00 - 19:00 ч. – Пема йога 
 
Понеделник, 5 август 
 
9:00 - 10:00 ч. – „Дъжд от Благословии” – заключителна практика на летния 
ретрит във Варвара 
 

Лопон Дауа става монах през март 1983 г. в манастира Намдролинг (Байлакупе, Майсор, 
южна Индия), където в следващите осем години получава своето основно монашеско 
образование. През 1990 г. той е приет във висшия учебен институт на манастира 
Намдролинг – Нгагюр Нийнгма (NNI), където девет години изучава будистка философия и 
практика, тибетски език и литература, политическа и религиозна история. През 2002 г. 
той завършва висшия институт, получавайки титлата „ лопон” или “ ачаря” ( учител, 
магистър по будистка философия и практика). През 2003 г. Негово Светейшество Пенор 
Ринпоче му присъжда титлата Нгесанг Лекше Зодчанг (Безценен Държател на 
Съвършените Учения на Тайната Мантра). 

След завършване на образованието си Лопон Дауа преподава една година в гимназията на 
манастира – Йеше Одсал Шераб Ралдрилинг. От 2004 до 2007 г. той изпълнява 
длъжността мениджър на Палджор Даргйелинг, филиал на благотворителната 
фондация на Н.Св. Пенор Ринпоче. През 2008 г. Лопон Дауа посещава английския Палюл 
център в Лондон, където води традиционни молитви и церемонии, а също така и 
преподаването на тибетски език. След престоя си в Европа Лопон Дауа поема за три 
години обучението на младите монаси, както и други основни дейности в манастира 
Такшам (Донден Линг, Колегал, южна Индия). Понастоящем той е главен асистент 
на Кхен Ринпоче Пема Чьопел в немския Палюл център в Цюш, Германия. 


