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Serie Tsok Bum: Tsa Sum (As Três Raízes) 

22 de Fevereiro das  8:00 am  até 25 de Fevereiro 5:00 pm  

(horário do Nepal) 
 

 
 
Neste primeiro Dia de Guru Rinpoche do ano do Boi de Ferro Tibetano, estamos 
anunciando com alegria o Tsok Bum de Tsa Sum (Três Raízes). Este será o 8º e último tsok 
bum da série Tsok Bum do Samye, que começou em julho passado. Como essa prática 
acontecerá no primeiro mês, o mérito será multiplicado, pois este é o mês de aniversário 
dos milagres manifestados pelo Buda Shakyamuni. Para saber mais, visite nossa página 
em Bumgyur Dawa, o primeiro mês do calendário tibetano. 

A prática de  Tsa Sum (ou: três jóias do lama, yidam e khandro) vem do terma dos Sete 
Ciclos Profundos de Guru Rinpoche revelado por Chokyur Lingpa. É uma combinação e 
compilação das práticas do guru (lama), da divindade (yidam) e dakini (khandro). Aqui, o 
guru é Guru Pema Jungne, a divindade yidam é Hiyagriva e a dakini é Vajrayogini, a rainha 
das Dakinis. 

https://samyeinstitute.org/
https://samyeinstitute.org/sangha-updates/bumgyur-dawa-month-of-miracles-merit/


 

 
©Copyright 

samyeinstitute.org 
 
 

Tsok é uma prática de oferenda profunda Vajrayana que rapidamente reúne a 
acumulação de mérito e sabedoria e, simultaneamente, purifica nossos obscurecimentos. 
Bum significa que a oferenda será acumulada 100.000 vezes. 

Phakchok Rinpoche iniciará a reunião das oferendas na sala do altar principal na Caverna 
de Asura junto com os retirantes de três anos, que estão praticando lá. As oferendas de 
festim serão organizadas diretamente na frente da caverna de prática de Guru Rinpoche. 

Para que todos os que desejarem possam praticar juntos nesta grande rede vajra de 
acumulação de mérito, as oferendas do encontro serão transmitidas ao vivo via YouTube. 
Convidamos todos a participarem dessa corrente de mantras que ressoa por todo o 
mundo. 

 

Por favor fique atento: 

O primeiro dia deste Tsok Bum será transmitido ao vivo das 8h00 às 11h00 do dia 22 de 
fevereiro (horário do Nepal). Estamos sendo encorajados a nos juntar às acumulações 
globais online durante esse período via Zoom ou YouTube. O tsok bum de Tsa Sum 
continuará durante a tarde e depois por quatro dias consecutivos no centro de retiro da 
caverna de Asura. 

O texto requerido está disponível aqui. 

Registro: Clique aqui para se registrar, assim como o seu compromisso com o número de 
malas de recitações que você acumulará.  
 
Ingressando via YouTube:  
Se você não puder participar do Zoom, inscreva-se no YouTube aqui. 

  Você pode fazer uma oferenda para este Tsok Bum aqui. 

 

 

https://samyeinstitute.org/
https://lhaseylotsawa.org/books/sadhana-of-the-three-roots
https://lhaseylotsawa.org/books/sadhana-of-the-three-roots
https://samyeinstitute.zoom.us/meeting/register/tJEtdu2grj4vE9wa-wWQgodrrTm4PySO6uQW
https://www.youtube.com/watch?v=9lTzQPc-JDE&feature=youtu.be
https://samyeinstitute.org/donations/2020-tsok-bums/

