Thư Mời tham gia Lễ Tsok Bum
Đạo Sư Tinh Yếu Hồ Sanh
(Guru Tsokyé Nyingtik)
vào tháng 11 năm 2021

Kính gửi các đạo hữu,
Xin mời tham gia cùng chúng tôi vào tháng 11 trên Zoom trong dịp tích tập 100,000
phẩm cúng dường Tsok của pháp Đạo Sư Tinh Yếu Hồ Sanh (Guru Tsokyé
Nyingtik). Cũng như trong lễ cúng Tsok Bum tháng trước, các tăng sĩ sẽ thực hành
tại hang Asura nơi mà lễ Tsok Bum cúng dường yến tiệc chính được tổ chức. Cùng
với các tăng ni và các hành giả tại gia trong Tăng đoàn sẽ tích tập tổng 100,000 lần
bài nguyện cúng dường tới Guru Tsokyé Nyingtik.

Dưới đây là những thông tin quan trọng về lễ tsok bum
Ngày: 14 tháng 11 (13 tháng 11 tại Mỹ)
Thời gian: 8:00 – 11:00 giờ Nepal (9.15 – 12h15 giờ Việt Nam)
Bạn có thể xem thời gian tại địa điểm của mình tại đây.
Bạn có để xem nghi quỹ tụng Guru Tsokyé Nyingtik tại đây. Bản tụng bằng tiếng
Tạng với bản dịch đầy đủ qua tiếng Thái, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, và tiếng
Trung. Phần tụng tích tập cúng tsok cũng có trong các ngôn ngữ đó, và cũng có trong
tiếng Ukraina, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nga, tiếng Indo, tiếng Bồ Đào Nha, và
tiếng Nhật.
Chúng ta sẽ tích tập bài nguyện Cúng Dường Tsok tập thể trong suốt lễ tsok bum.
Bài nguyện này là trong phần của nghi quỹ bắt đầu với “hrih dü sum sangyé guru
rinpoché” và tiếp tục cho tới “om ah hum benza guru pema siddhi hum”; trì tụng
phần này sẽ được tính là 1 lần tích tập.

Đăng ký và cam kết túc số bạn sẽ tích tập trên Zoom
Đăng ký trên Zoom là bắt buộc với tất cả Phật tử cho dù bạn có tham gia lễ trên Zoom
hay không. Xin hãy làm theo các bước sau để đăng ký, cam kết tích tập số chuỗi bạn
sẽ trì tụng, và tham gia buổi lễ trên Zoom:
Meeting ID: 821 5381 6399
Passcode: 806307

Hãy nhấn vào đây để đăng ký và cam kết số chuỗi bạn sẽ tích tập
Cúng dường tsok được coi là phương pháp tối thắng để tích tập công đức và trí tuệ,
hàn gắn tất cả các giới nguyện bị bể gãy, và thành tựu ước nguyện của các bổn tôn,
đạo sư, các vị hộ pháp, và các đạo hữu kim cương. Do vậy tất cả những hoàn cảnh
không thuận duyên sẽ được bạt trừ và tất cả những ước nguyện của hành giả sẽ nhanh
chóng thành tựu. Một phương pháp uy lực vô song để thực hành tsok là lễ tsok bum,
hay 100,000 tích tập cúng dường tsok.

Dành cho buổi lễ tsok bum Guru Tsokyé Nyingtik sắp tới vào ngày 14 tháng 11,
chúng tôi muốn chia sẻ với các Phật tử một tiểu sử ngắn về đạo sư Jamyang Kyentsé
Wangpo, ngài đã phát lộ pháp Guru Tsokyé Nyingtik, cùng với 1 đoạn giới thiệu
ngắn về thực hành này tại đây. Các Phật tử cũng có thể đọc bài giảng về lợi ích của
thực hành cúng dường tsok.
Tham gia qua YouTube
Cùng thời điểm chúng ta thực hành qua Zoom, chúng tôi sẽ chiếu trực tiếp buổi lễ
trên Samye Zoom qua YouTube. Ghi âm của buổi lễ sẽ được giữ trong vòng 24
tiếng sau khi buổi lễ kết thúc.
Nếu bạn không tham gia được tại thời điểm đó, thì như một sự hỗ trợ cho thực hành
của bạn, bản ghi âm sẽ được chia sẻ ngay sau đó trên trang Samye Institute Facebook.
Xin hãy lưu ý: Cho dù bạn quyết định không tham gia qua YouTube, bạn vẫn phải
đăng ký và cam kết số chuỗi tích tập trên Zoom. Hãy lưu ý: Phiên dịch qua những
ngôn ngữ khác nhau chỉ có trên Zoom, không có trên YouTube.
Cúng dường buổi lễ
Nếu bạn muốn cúng dường, xin hãy nhấn vào đây.
Nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào, vui lòng gửi email tới support@samyeinstitute.org
Chúng tôi mong được thực hành cùng với bạn.
Nhóm Samye.

