100.000 Oferendas de Festim Mensais
(Tsok Bum)
COMUNICADO • ARTIGO

Caros irmãos e irmãs da Sangha,
Bem-vindos à página inicial principal da série de sete tsok bum que estaremos
promovendo até o final deste ano conforme o calendário lunar tibetano.
Seguindo a orientação de Phakchok Rinpoche, iniciamos a série aos 29 de julho, o dia de
Guru Rinpoche do sexto mês lunar. Daremos continuidade a série de sete tsok bum,
100.000 oferendas de festim, nos sete dias de Guru Rinpoche subsequentes deste ano
conforme o calendário lunar tibetano. A próxima será realizada em 28 de agosto. O link
para este evento específico pode ser acessado abaixo no calendário da série.
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Phakchok Rinpoche acredita que o tremendo poder magnetizador deste tsok bum será
particularmente eficaz no atual período de pandemia e adversidade mundial. O Tsok é
uma profunda prática de oferendas do Vajrayana que rapidamente reúne as
acumulações de mérito e sabedoria e simultaneamente purifica nossos
obscurecimentos. Bum significa que a oferenda será acumulada 100.000 vezes, o que
será realizado por nossa sangha no Nepal e ao redor do mundo.
Estaremos acumulando uma prática diferente do Chokling Tersar em cada um dos
próximos dias de Guru Rinpoche, no local sagrado da caverna Asura. Aqui, nesta área do
Nepal atualmente conhecida como Pharping, Guru Rinpoche costumava ficar em retiro
na caverna inferior de Yangleshö nos meses do verão e na caverna superior de Asura nos
meses do inverno. Na caverna de Asura, Guru Rinpoche combinou a prática de Yangdak
Heruka, uma forma irada da mente de sabedoria do Buda, com a prática de Vajrakilaya,
uma divindade associada à atividade iluminada do Buda e renomada pela remoção de
obstáculos ao despertar. Logo em seguida, Guru Rinpoche manifestou a realização do
siddhi de Mahāmudrā.
Phakchok Rinpoche irá dar início a cada uma das reuniões de oferenda no templo
principal na caverna de Asura juntamente com os iogues em retiro de três anos que lá
praticam. As oferendas de festim serão dispostas imediatamente em frente à caverna de
prática de Guru Rinpoche. Simultaneamente monges, monjas e praticantes leigos no
Nepal, no Tibete e no Butão também participarão da acumulação das 100.000 oferendas
de tsok.
Com o intuito de que todos que assim desejem possam participar desta enorme rede
vajra de acumulação de mérito, as reuniões de oferenda serão transmitidas ao vivo pela
internet. Convidamos a todos para que participem desta corrente de ressonância de
mantra ao redor do mundo. Esta é uma oportunidade única para representar seu país e
dedicar a acumulação de mérito para a redução do impacto negativo da pandemia e do
desassossego na sua região.
As práticas ocorrerão das 8h às 11h horário do Nepal.
Todos os meses forneceremos aos praticantes os textos assim como as explicações
necessárias para a visualização de cada divindade. Forneceremos links para a
transmissão ao vivo e para uma versão gravada da recitação para apoiar sua prática.
Conforme maiores detalhes surjam, serão compartilhados através de nossa lista de
email, do website e da página no Facebook do Instituto Samye.
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Esperamos poder contar com sua participação nesta promissora acumulação global de
mérito! Pedimos que se recordem deste versículo inspirador da Rede Vajra (Rdo rje drwa
ba):
Dentre as acumulações de mérito, o gaṇacakra é insuperável.
Nesta vida todos os desejos serão realizados,
Forças negativas e obstáculos serão pacificados.
Na próxima, no reino dos vidyādharas vitoriosos,
Se alcançará o nível de Samantabhadra.

Série de Tsok Bums
Segue o programa, com links para maiores detalhes. Todos os textos para as práticas
serão compartilhados pelo nosso grupo de traduções Lhasey Lotsawa.
28 de agosto – Sétimo Mês Lunar
Tukdrup Sampa Lhündrup
(A Prática do Coração do Guru da Realização Espontânea dos Desejos)
26 de setembro – Oitavo Mês Lunar
Guru Tsokyé Nyingtik
(Âmago Seminal do Guru Nascido do Lago)
Informações detalhadas e uma apresentação à prática podem ser encontradas aqui.
26 de outubro – Nono Mês Lunar
Guru Dorjé Draktsel
(O Poderoso Guru da Ira Adamantina)
24 de novembro – Décimo Mês Lunar
Tukdrup Gongpa Kündü
(Prática do Coração do Conglomerado da Totalidade da Realização)
24 de dezembro – Décimo Décimo Mês Lunar
Phurba
(Vajrakīla)
23 de janeiro – Décimo Décimo Mês Lunar
Pema Khandro
(Kurukulle)
Caso deseje paricipar fazendo uma doação, clique aqui.
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