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Chuỗi Buổi Lễ Cúng Dường Tsok Bum: TSA SUM (Tam Căn) 
Từ ngày 22 tháng 2 vào lúc 08h sáng đến ngày 25 tháng 02 vào lúc 05h chiều. 
 

 
 

Vào ngày vía Guru Rinpoche đầu tiên của năm Trâu Sắt theo Lịch Tạng, chúng tôi vô cùng 

hoan hỉ thông báo về buổi lễ Tsa Sum (hay còn gọi là Tam Căn) Tsok Bum. Đây sẽ là buổi lế 

tsok bum thứ 8 và cũng là cuối cùng trong chuỗi buổi lễ cúng dường yến tiệc Tsok Bum của 

Samye đã bắt đầu vào tháng 07 năm ngoái. Buổi lễ này sẽ diễn ra vào tháng đầu tiên của năm, 
công đức tăng trưởng nhiều lần vì đây là tháng kỉ niệm đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã thị hiện 

thần thông. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng đăng nhập trang của chúng tôi tại Bumgyur 

Dawa, có nghĩa là tháng đầu tiên theo lịch Tạng.  

Tsa Sum (hay còn gọi là Tam Căn: Guru (Đạo Sư), Yidam (Bổn Tôn), Khandro (Chư Không 
Hành)) đây là pháp thực hành từ trong kho tàng Thập Diệu Pháp bảo của Guru Rinpoche, đã 
được phát lộ bởi Chokgyur Lingpa. Đây là pháp bao gồm các phần thực hành về Guru (Đạo 

Sư), Deity (Bổn tôn), và Dakini (Chư Không Hành). Trong đây, Đạo Sư là Guru Pema Jungne, 
Bổn Tôn là Hiyagriva và Chư Không hành là Vajrayogini, nữ hoàng của các Chư Không 
Hành.  

Tsok là thực hành cúng dường của Kim Cang Thừa thâm sâu giúp nhanh chóng tích tập công 

đức và trí tuệ đồng thời tịnh hóa chướng ngại. Bum có nghĩa là cúng dường sẽ tích tập túc số 

là 100.000 biến. 
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Phakchok Rinpoche sẽ thực hiện buổi lễ cúng dường tích tập tại chánh điện ở Hang Asura 

cùng các tu sĩ đang nhập thất 03 năm tại đây. Các phẩm cúng dường sẽ được dâng cúng tại 

khu vực trước hang mà Guru Rinpoche đã từng thực hành.  

Do vậy quý Phật tử nào mong muốn thì có thể cùng thực hành trong mạng lưới kim cang to 

lớn này để tích tập công đức, buổi lễ tích tập cúng dường sẽ được truyền trực tiếp trên 

Youtube. Chúng tôi mời các bạn cùng tham dự buổi lễ tụng chuỗi chân ngôn xuyên suốt toàn 

cầu này. 

 

Đăng ký sự kiện:  

https://samyeinstitute.zoom.us/meeting/register/tJEtdu2grj4vE9wa-wWQgodrrTm4PySO6uQW 

YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=9lTzQPc-JDE&feature=youtu.be 

Ngày đầu tiên của buổi lễ Tsokbum sẽ được truyền trực tiếp  vào buổi sáng, và buổi lễ tsok 

bum sẽ được tiếp tục vào buổi chiều và trong 4 ngày liên tiếp sau đó tại trung tâp nhập thất 

hang Asura. 

Các bản kinh có tại đây. 

Bạn có thể cúng dường tại đây cho buổi lễ tsok bum. 
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