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Hoan hỉ với lễ Tsok Bum  
Lamé Tukdrup Barché Künsel  

 

  

  

 

Thân gửi quý đạo hữu, 

Chúng tôi vô cùng hoan hỉ vì bạn đã tham dự lễ Tsokbum - Lamé Tukdrup Barché Künsel. 

Chúng tôi vui mừng chia sẻ với bạn rằng, sangha toàn cầu đến từ 48 quốc gia đã cùng tích 
tập túc số là 150,000 biến bài cầu nguyện cúng dường thuộc bộ pháp Tukdrup Barché Künsel. 
Như các lễ tsok bum được diễn ra từ năm 2020, một phần từ các phẩm cúng dường đã được 
gia trì được trao tặng như phần thực phẩm cứu trợ cho các hộ gia đình khó khăn. Xin hãy 

xem các bức hình như bên dưới. 
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Chúng tôi rất mong bạn sẽ tham dự lễ Tsok Bum trực tuyến vào ngày 9 tháng 7, chúng ta sẽ 
cùng tích tập 100,000 biến bài nguyện cúng dường thuộc bộ pháp Tukdrup Sampa Lhündrup 

(Pháp thực hành Tâm Yếu của Đạo Sư, Thành Tựu Các Ước Nguyện Tự Nhiên Thành). Chi 
tiết của buổi cúng dường toàn cầu trực tuyến này sẽ được đăng tải tại Trang Web Samye 

Institute. 

Xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới thực hành của bạn và mong gặp bạn sớm! 

Nhóm Samye Institute 

 

Hãy tạo động lực cho bản thân và cam kết thực hành 

Trong tháng ba theo Tạng Lịch (từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 30 tháng 5), Samye Institute 
mời bạn tham gia khóa nhập thất mini tại nhà. Cho dù chúng ta ở những nơi chốn khác nhau, 
nhưng công đức vô hạn sẽ được tích tập khi cùng thực hành nhập thất này. Do tình hình dịch 
bệnh mà làm cho việc nhập thất cùng nhau trở nên khó khăn, thì chương trình này sẽ giúp 
loại bỏ những vấn đề như vậy. Bạn có thể tự lựa chọn ngày giờ thích hợp (trong thời hạn một 
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tháng nêu trên). Bạn có thể thực hiện kì nhập thất này tại nhà, hoặc bất kỳ địa điểm nào và 
tự lên thời gian biểu cho bản thân. 

 

Để biết thêm thông tin và nhập thời gian thiền định của bạn tại đây 
 

 

 

Một số hình ảnh phòng thờ của sangha toàn cầu của chúng ta 
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