
 

Lễ Tsok Bum & và Buổi Lễ Thường Niên:  

Một Trăm Ngàn Lần Cúng Dường Tsok của  

Buổi Lễ Thành Tựu Tự Nhiên Mọi Ước Nguyện 

 

 

Mời bạn tham gia cùng chúng tôi vào tháng 7 này trong buổi lễ tích tập Một Trăm Ngàn 
Cúng Dường Tsok của buổi lễ Thành Tựu Tự Nhiên Mọi Ước Nguyện (Sampa Lhundrup) từ 
trong Thực hành Tâm Yếu của Đạo Sư. Các vị Tăng của chúng tôi sẽ cùng tham dự tại Trung 
Tâm Nhập Thất Hang Asura ở Nepal. Các vị Tăng, Ni của chúng tôi cùng các cư sĩ sẽ thực 
hành tích tập 100.000 biến bài nguyện cúng dường Tsok của Sampa Lhundrup. 
 

Sampa Lhundrup là một hóa thân đặc biệt của Guru Rinpoche, vị Guru trong hình tướng 
đứng - sẵn sàng để hành động - bao quanh bởi mười hai hóa thân của mình. Trong hình tướng 
này, Guru ban cho các hành giả sự bảo hộ khỏi tất cả các tai họa. Ngài bảo vệ chúng ta chống 
khỏi những sự xung đột, bệnh tật, bần cùng, những người gây chướng ngại, những loài thú 



dữ, sự nhiễu loạn của bốn nguyên tố tự nhiên, trộm cắp, cái chết đột ngột, trạng thái trung 
ấm, bám chấp vào sự xác thực, và các đau khổ của chúng sinh sáu cõi.  

Cúng dường tsok được coi là phương tiện thiện xảo tối thượng để tích tập công đức và trí 
tuệ, hàn gắn tất cả những hủy phạm giới nguyện (samaya) và làm hài lòng các vị bổn tôn, các 
vị thầy, các vị hộ pháp, và anh chị em kim cang. Sau cùng, tất cả những hoàn cảnh không 
thuận lợi sẽ được tịnh trừ và những ước nguyện của người hành giả sẽ được mau chóng thành 
tựu. Một phương pháp vô cùng uy mãnh để thực hiện lễ cúng tsok chính là tsokbum, hay còn 

gọi là tích tập 100.000 lần cúng dường tsok. 

Buổi lễ cúng dường tsok bum của Tukdrup Sampa Lhundrup sắp tới diễn ra vào ngày 19 

tháng 7 (tức ngày 18 tại Mỹ), chúng tôi xin chia sẻ với bạn giới thiệu về Sampa Lhundrup. 
Bạn có thể đọc phần giảng giải về các lợi ích của thực hành cúng tsok. Các cộng sự của chúng 
tôi tại Akara Collection đã chuẩn bị bức thangka Sampa Lhundrup để hỗ trợ cho việc thực 
hành. 

Dưới đây là những thông tin chính về buổi lễ tsok bum Sampa Lhundrup: 

Ngày: 19 tháng 7 (tức ngày 18 tại Mỹ) 

Thời gian: 8:00–11:00 a.m. theo giờ Nepal, tức 9h15 - 12h15 sáng theo giờ Việt Nam 

Bạn có thể kiểm tra múi giờ tại địa phương của mình tại đây 

Bạn có thể truy cập bản tụng kinh Sampa Lhundrup tại đây. Bản tụng tiếng Tạng cùng các 
bản dịch: tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Bồ Đà Nha, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt, tiếng 
Thái Lan, tiếng Indonesia, tiếng Ukraina và tiếng Nga.  

Đăng Ký Tham Dự và Đăng Ký Túc Số Trên Zoom 

Đăng ký thăm dự trên Zoom là bắt buộc đối với tất cả Phật tử, cho dù bạn có tham dự trên 
Zoom meeting hay không. Xin vui lòng làm theo các bước sau để đăng ký tham dự, đăng ký 
túc số mà bạn sẽ tích tập, và tham dự trên Zoom: 

Xin vui lòng nhấn vào đây để đăng ký tham dự và đăng ký túc số mà bạn sẽ tích tập 

Meeting ID: 954 1165 0040 

Mật khẩu (Passcode): 627552 

Tham dự thông qua Youtube 

Cùng thời gian chúng ta thực hành trên Zoom, chúng tôi sẽ chiếu trực tuyến Samye Zoom 
trên YouTube. 

https://samyeinstitute.org/wp-content/uploads/2021/07/Introduction-for-the-Sampa-Lhundrup-Tsok-bum_Vietnamese.pdf
https://samyeinstitute.org/wp-content/uploads/2021/06/Benefits-of-Tsok-practice_Vietnamese.pdf
https://akaracollection.com/collections/thangkas/products/tukdrup-sampa-lhundrup-thangka
https://lhaseylotsawa.org/assets/texts/Sampa-Lhundrup-Tsok-Set-Vietnamese.pdf
https://samyeinstitute.zoom.us/meeting/register/tJEpduiuqzsqHtQbSALXAQxBp7wMPXPzsjpM
https://www.youtube.com/watch?v=8sQ0LSU_X6M


Nếu bạn không thể tham gia vào lúc đó, thì đây là một cách hỗ trợ để bạn thực hành, bản ghi 
âm sẽ được chia sẻ ngay sau đó trên trang facebook của Samye Institute. 

Xin lưu ý: bất kể bạn dự định sẽ tham dự trên Youtube, bạn sẽ vẫn cần đăng ký tham 
gia và đăng ký túc số trên Zoom. Xin lưu ý rằng sẽ có phiên dịch sang nhiều ngôn ngữ 
nhưng sẽ chỉ có tại trên Zoom, mà không có trên kênh Youtube. 

Cúng Dường 

Nếu bạn mong muốn cúng dường, xin vui lòng nhấn vào đây. 

Nếu bạn có câu hỏi nào, xin vui lòng gửi email đến email support@samyeinstitute.org. 

Chúng tôi mong chờ được thực hành cùng bạn, 

Nhóm Samye Institute. 

 

https://www.facebook.com/samyeinstitute/
https://samyeinstitute.org/donations/annual-sampa-lhundrup-tsok-offering-puja/
mailto:support@samyeinstitute.org

