Buổi Lễ Lama Norlha
Ngày 26 tháng 2, từ 08h đến 11h sáng

Chúng tôi hoan hỉ xin thông báo về buổi lễ Lama Norlha trực tuyến toàn cầu. Buổi lễ trực
truyến này sẽ diễn ra cùng ngày cát tường kỉ niệm nhập Đại Niết Bàn của Đạo Sư vĩ đại,
Jetsun Milarepa. Hơn thế nữa, buổi lễ này sẽ diễn ra vào tháng đầu tiên của lịch Tạng, công
đức sẽ tăng trưởng nhiều lần vì đây là tháng kỉ niệm đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện thần
thông. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng truy cập tại Bumgyur Dawa, tháng đầu tiên theo
lịch Tạng.
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Lama Norlha là một trong 12 hóa thân của Guru Rinpoche, ngài là hiện thân của tất thảy các
bổn tôn tài bảo đã giác ngộ. Thực hành Lama Norlha thuộc dòng truyền thừa Chokling Tersar.
Guru Rinpoche đã dạy rằng để tăng trưởng tài bảo thì nhất thiết cần biết làm thế nào để cúng
dường và thực hành hạnh bố thí. Để có thể thực hành hạnh bố thí, chúng ta cần bắt đầu từ
việc cho đi các món đồ nhỏ bé, và sau đó dần dần cho đi nhiều hơn. Là một Phật tử, chúng
ta cũng cần thực hành hạnh bố thí bằng cách cúng dường các phẩm cúng đẹp đẽ, và thêm nữa
là hào phóng với tất thảy chúng sinh.
Phần thực hành này giúp tăng trưởng tài bảo trong, ngoài và bí mật. Tài bảo bên ngoài bao
gồm vật chất ví dụ như thực phẩm, quần áo, nơi ở thoải mái,…Tài bảo bên trong là sự may
mắn và công đức cùng với những phẩm chất cá nhân như là cảm thấy đủ, sự hào phóng và
tâm thức an bình. Tài bảo bí mật là nhận thức được bản tính tự nhiên của vạn vật hoặc tánh
không, tăng trưởng nhận thức bên trong, và thực hiện các phẩm chất của giác ngộ vì tất thảy
chúng sinh.
Hơn thế nữa, trước đây, Phakchok Rinpoche đã từng giảng về pháp câu triệu và tài bảo trọn
vẹn. Bạn có thể xem thêm chi tiết tại thư gửi ngày vía Guru Rinpoche về Lama Norlha của
Rinpoche tại đây.
Đối với quý đạo hữu nào có bình tài bảo, thì nên cất giữ bên trong trang thờ của mình trong
suốt buổi lễ này. Nếu bạn chưa có, thì đây là một cơ hội để bạn tham gia thực hành và cúng
dường các phẩm cúng đẹp đẽ như hoa, nhang và các phẩm cúng khác.
Phakchok Rinpoche sẽ thực hiện buổi lễ này tại chánh điện ở Hang Asura cùng các tu sĩ nhập
thất 03 năm tại đây. Phẩm cúng dường sẽ được dâng cúng tại khu vực phía trước hang mà
Guru Rinpoche đã từng thực hành.
Bản kinh thực hành có tại đây.
Đăng ký thu phóng:
https://samyeinstitute.org/guru-rinpoche-day/the-wholeness-of-wealth/
YouTube: https://youtu.be/eKBUwyrcYfs
Nếu bạn mong muốn cúng dường cho buổi lễ, xin vui lòng truy cập tại đây.
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