Cúng dường nhóm 100.000 túc số hàng tháng
(Tsok Bum)
THÔNG BÁO • BÀI VIẾT

Thân gửi Tăng đoàn đạo hữu,
Chào mừng bạn đến với trang thông tin chính thức cho chuỗi lễ cúng tsok bum 7 lần mà
chúng tôi sẽ tổ chức xuyên suốt đến cuối năm theo lịch Tạng.
Theo hướng dẫn của Phakchok Rinpoche, chúng tôi đã bắt đầu chuỗi sự kiện này vào ngày
29 tháng 7, ngày vía Guru Rinpoche vào tháng 6 theo Lịch Tạng. Chúng tôi sẽ tiếp tục chuỗi
sự kiện cúng tsok bum 7 lần, hay còn gọi là chúng dường nhóm tích tập 100.000 túc số, vào
07 ngày vía Guru Rinpoche còn lại trong năm theo Tạng lịch. Và buổi lễ tiếp theo sẽ diễn ra
vào ngày 28 tháng 8. Bạn có thể tìm thấy đường link thông tin như bên dưới.
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Phakchok RInpoche tin tưởng vào năng lực câu triệu phi thường của những buổi lễ tsok bum
này sẽ đặc biệt có hiệu quả trong thời kì đại dịch và bất ổn toàn cầu. Tsok là một pháp thực
hành thâm sâu của Kim Cương Thừa, giúp nhanh chóng tích tập công đức và trí tuệ và tịnh
hóa các chướng ngại một cách tự nhiên. Bum có nghĩa là phần cúng dường sẽ tích tập túc số
là 100.000 lần, điều này sẽ được hoàn tất bởi Tăng đoàn của chúng ta tại Nepal và trên khắp
thế giới.
Chúng ta sẽ thực hành tích tập từ nhiều bộ pháp khác nhau của dòng truyền thừa Chokling
Tersar vào mỗi ngày vía Guru Rinpoche tại khu thánh địa hang Asura. Đây là một địa điểm
thuộc Nepal có tên là Pharping, Guru RInpoche đã từng nhập thất tại hang hạ là Yanglesho,
trong những tháng mùa hè, và tại hang thượng là Asura, trong những tháng mùa đông. Tại
hang Asura, Guru Rinpoche đã kết hợp phần thực hành bộ pháp Yangdak Heruka, hiện thân
phẫn nộ tâm trí tuệ của Đức Phật cùng với phần thực hành bộ pháp Kim Cang Phổ Ba, là vị
hộ phật có liên kết với hoạt động giác ngộ của Đức Phật và được biết đến là vị bổn tôn dẹp
trừ chướng ngại dẫn đến giác ngộ. Sau đó, Guru Rinpoche đã thị hiện dấu hiệu đạt thành tựu
Đại Thủ Ấn.
Thầy Phakchok Rinpoche sẽ bắt đầu thực hiện mỗi buổi lễ cúng dường ở chánh điện tại hang
Asura cùng với các vị thầy đang nhập thất 03 năm tại đây. Các phẩm cúng dường sẽ được
bày biện ngay phía trước hang mà Guru Rinpoche đã từng thực hành. Các tăng, ni và các
hành giả tại Nepal, Tây Tạng và Bhutan sẽ tham gia phần tích tập túc số 100.000 lần cúng
dường tsok.
Do vậy bất kì ai mong muốn có thể cùng tham gia trong việc tích tập công đức cùng mạng
lưới kim cang vĩ đại này, việc tích tập cúng dường sẽ được chiếu trực tiếp (live-streamed).
Chúng tôi thân mời tất cả mọi người cùng góp phần trong âm vang của chuỗi minh chú vọng
khắp địa cầu này. Đây sẽ là một cơ hội đặc biệt để đại diện cho đất nước của bạn và hồi
hướng công đức để giảm trừ những ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch và bất ổn tại khu vực
bạn sinh sống.
Các buổi lễ sẽ diễn ra từ 08h sáng đến 11h sáng theo giờ Nepal.
Tất cả các tháng, chúng tôi sẽ cung cấp cho các hành giả các bộ tài liệu cần thiết như là giải
thích cách quán tưởng của từng vị bổn tôn. Chúng tôi sẽ cung cấp các đường dẫn (link) chiếu
trực tiếp và bản ghi lại để hỗ trợ cho việc thực hành của bạn. Thông tin chi tiết sẽ được chia
sẻ trong hòm thư điện tử nếu bạn đăng kí nhận thư từ trang web Samye Institue và đồng thời
được chia sẻ trên trang facebook của Samye.
Chúng tôi mong nhận được sự tham gia của bạn trong dịp tích tập công đức toàn cầu đầy cát
tường này! Và xin vui lòng ghi nhớ những dòng kệ truyền đầy cảm hứng bên dưới từ Mạng
Lưới Kim Cang (Rdo rje drwa ba):
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Trong số những cách thức tích tập công đức, cúng dường tsok (gaṇacakra) là tối thắng.
Thành tựu mọi ước nguyện trong đời này,
Những chướng ngại và thế lực tiêu cực được tịch trừ.
Và sau đó, tại cõi giới của những bậc trì minh chiến thắng,
Bạn sẽ đạt tới cảnh giới của Đức Phổ Hiền.
Chuỗi lễ Tsok Bum
Như lịch chương trình bên dưới, cùng với các đường dẫn (link) kèm thông tin chi tiết. Các
bản kinh dành cho những phần thực hành này sẽ được chia sẻ tại trang web dịch thuật của
chúng tôi Lhasey Lotsawa.
Ngày 28 tháng 8 - tháng 7 Tạng Lịch
Bộ Pháp Tukdrup Sampa Lhündrup
(Thực Hành Đạo Sư Tâm Pháp thành tựu Mọi ước Nguyện một cách tự nhiên)
Ngày 26 tháng 9 - Tháng 8 Tạng Lịch
Guru Tsokyé Nyingtik
(Bộ pháp Tâm Yếu của Đạo Sư Hồ Sanh)
Thông tin cụ thể và giới thiệu có thể được tìm thấy tại đây.
Ngày 26 tháng 10 – Tháng 9 Tạng Lịch
Guru Dorjé Draktsel
(Bộ Pháp Đạo Sư Phẫn Nộ Kim Cang Uy Lực)
Ngày 24 tháng 11 – Tháng 10 Tạng Lịch
Bộ Pháp Tukdrup Gongpa Kündü
(Thực hành Tâm Yếu của Hiện Thân của tất cả sự giác ngộ)
Ngày 24 tháng 12 – Tháng 11 Tạng Lịch
Bộ Pháp Phurba
(Kim Cang Phổ Ba - Vajrakīla)
Ngày 23 tháng 1 – Tháng 12 lịch Tạng Lịch
Bộ Pháp Pema Khandro
(Tác Minh Phật Mẫu - Kurukulle)
Nếu bạn mong muốn cúng dường, xin nhấn vào đây
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