Thư Mời Tham Dự Ba Buổi Lễ
Thực Hành Toàn Cầu Sắp Diễn Ra
Thân gửi quý đạo hữu,
Trong ngày Trăng Non này, Phakchok Rinpoche cùng nhóm Samye hoan hỉ mời bạn
tham gia ba buổi lễ thực hành toàn cầu bao gồm: Lễ cúng dường Yến Tiệc Tsok Bum Tsa
Sum (Tam Căn), lễ Lama Norlha, và lễ cúng dường Riwo Sangcho (cúng dường khói
núi). Các buổi lễ này đặc biệt cát tường bởi vì sẽ diễn ra trong tháng kì diệu đầu năm
Trâu Sắt theo lịch Tạng, đây là thời gian các công đức sẽ tăng trưởng vô lượng. Để biết
thêm thông tin, xin vui lòng nhấn vào đây. Nếu bạn mong muốn cúng dường cho ba buổi
lễ này, xin vui lòng nhấn vào đây.

Bản Kinh Thực Hành: Xin vui lòng truy cập vào trang sự kiện của Samye có các
đường dẫn chứa các bản kinh thực hành của ba buổi lễ này. Bạn nên tải các bản kinh này
xuống khi đến gần ngày lễ vì các bản kinh này có thể sẽ được cập nhật thêm trong các
ngày tới.

Các Thông Tin Quan Trọng và Đăng Ký Tham Dự Trên Zoom Cho
Mỗi Buổi Lễ Sắp Tới:
(1) Lễ Cúng Dường Yến Tiệc Tsok Bum Tsa Sum (Tam Căn): Đây sẽ là buổi cúng dường
yến tiệc tsok bum lần thứ 8 và cũng là buổi lễ tsok bum cuối cùng trong chuỗi các buổi
lễ yến tiệc được Phakchok Rinpoche bắt đầu từ tháng 07 năm 2020. Vào ngày vía Guru
Rinpoche, chúng tôi đã cùng tích tập cúng dường yến tiệc với túc số 100,000 biến trên
Zoom toàn cầu. Tiếp nối theo đó, buổi lễ tsok bum đặc biệt sắp tới này sẽ diễn ra trong
05 ngày liên tiếp tại khu trung tâm nhập thất hang Asura.
Ngày: 22 tháng 02 năm 2021 (21 tháng 2 tại Mỹ)
Giờ: từ 08:00 - 11:00 sáng theo giờ Nepal. Tức 09:15 - 12:15 sáng theo giờ Việt Nam.
Bạn có thể kiểm tra múi giờ cho địa phương mình ở tại đây.
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Đăng ký tham dự trên Zoom là điều bắt buộc cho tất cả các Phật tử cho dù bạn sẽ tham
dự qua Zoom meeting hay không.
Đăng ký: Xin vui lòng nhấn vào đây để đăng ký tham gia cùng túc số mà bạn sẽ tích
tập.
Tham dự trên Youtube:
Nếu bạn không thể tham dự trên Zoom, thì bạn có thể tham dự trên Youtube tại đây.
Nếu bạn không thể tham dự trên Zoom hoặc Youtube, bản ghi âm sẽ được chia sẻ ngay
sau đó trên trang facebook của Samye Institute.
(2) Buổi lễ Lama Norlha: Lama Norlha là một trong 12 hóa thân của Guru Rinpoche, ngài
là hiện thân của tất cả các bổn tôn tài bảo đã giác ngộ. Phần thực hành này giúp tăng
trưởng tài bảo bên ngoài, bên trong và bí mật.
Ngày: 26 tháng 2 năm 2021 (tức ngày 25 tháng 2 tại Mỹ)
Thời gian: 08:00 - 11:00 sáng theo giờ Nepal (tức 09:15 - 12:15 sáng theo giờ Việt
Nam)
Bạn có thể kiểm tra múi giờ cho địa phương mình ở tại đây.
Đây ko phải là buổi lễ tích tập túc số nhưng đăng ký tham dự trên Zoom bắt buộc để
tham dự buổi lễ trực tuyến.
Đăng ký: Xin vui lòng nhấn vào đây để đăng ký.
Tham dự thông qua Youtube:
Nếu bạn không thể tham dự qua Zoom, thì bạn có thể tham dự trên Youtube tại đây.
(3) Lễ Cúng Dường Khói Núi (Riwo Sangcho): Vào ngày Chotrul Duchen, chúng tôi sẽ
thực hành pháp tịnh hóa cúng dường của Riwo Sangcho đầy thâm sâu. Buổi lễ này sẽ
kết thúc cho chuỗi các sự kiện toàn cầu mà đã bắt đầu bằng lễ tsok bum diễn ra vào
tháng 07 năm 2020.
Ngày: 27 tháng 2 năm 2021 (tức ngày 26 tháng 2 tại Mỹ).
Thời gian: 08:00 - 11:00 sáng theo giờ Nepal (tức 09:15 - 12:15 sáng theo giờ Việt
Nam)
Bạn có thể kiểm tra múi giờ cho địa phương mình ở tại đây.
Đăng ký tham dự trên Zoom là điều bắt buộc cho tất cả các Phật tử cho dù bạn sẽ tham
dự qua Zoom meeting hay không.
Đăng ký: Xin vui lòng nhấn vào đây để đăng ký tham gia cùng túc số mà bạn sẽ tích
tập.
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Tham dự trên Youtube:
Nếu bạn không thể tham dự trên Zoom, thì bạn có thể tham dự trên Youtube tại đây.
Nếu bạn không thể tham dự trên Zoom hoặc Youtube, bản ghi âm sẽ được chia sẻ ngay
sau đó trên trang facebook của Samye Institute.
Phiên Dịch Trên Zoom
Chúng tôi sẽ cung cấp phiên dịch sang tiếng Việt.
Để biết thêm về đăng ký Zoom, thông tin đăng nhập và các truy cập các kênh có phiên
dịch trong các sự kiện diễn ra trên Zoom, xin vui lòng truy cập tại
https://samyeinstitute.org/faq/zoom/
Nếu bạn có câu hỏi nào, xin vui lòng gửi email tới support@samyeinstitute.org.
Chúng tôi rất mong sẽ cùng bạn thực hành trong các buổi lễ tới,
Nhóm Samye.
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