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Thư Mời Tham Gia Thực Hành Pháp Đạo Sư Tâm Yếu,  

Bạt Trừ Mọi Chướng Ngại  

(Lamé Tukdrup Barché Künsel) Lễ Tsok Bum  

vào ngày vía Guru Rinpoche (11 tháng 5, 2022) 

 

Kính gửi Quý Đạo Hữu, 

Hãy tham gia cùng chúng tôi vào ngày vía Guru Rinpoche, ngày 11 tháng 5 năm 2022, lễ 
tích tập Một Trăm Ngàn Lần Cúng Dường Tsok thuộc Thực Hành Tâm Yếu của Đạo Sư, Bạt 
Trừ Chướng Ngại (Lame Tukdrup Barche Kunsel). Các vị tăng của chúng tôi sẽ thực hành 
cúng dường tại Trung Tâm Nhập Thất Asura ở Nepal. Cùng với các vị tăng sĩ, các vị ni cô 
và các Phật tử sẽ tích tập tổng 100,000 lần bài nguyện cúng dường Tsok của pháp Tukdrup 
Barché Künsel. Chúng tôi sẽ cung cấp phần phiên dịch tiếng Việt.  
Dưới đây là những thông tin quan trọng về Cúng Dường Tsok Bum 

Ngày: 11 tháng 5 năm 2022. 
Thời gian: 5:45 - 8:45 tối theo giờ Nepal (tức 19:00 – 22:00 tối theo giờ Việt Nam) 

https://samyeinstitute.org/
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Bạn có thể kiểm tra thời gian tại địa điểm của mình tại đây. 

 

Bản kinh  
Bạn có thể truy cập bản kinh Tukdrup Barché Künsel tại đây. 

Đăng Ký và Cam Kết Túc Số Bạn Sẽ Tích Tập trên Zoom 

Đăng ký trên Zoom là yêu cầu đối với tất cả Phật tử, dù bạn có tham gia buổi lễ trên Zoom 
hay không. Hãy làm theo các bước đăng ký, cam kết số chuỗi trì trụng, và tham gia Zoom: 

 

Hãy nhấn vào đây để đăng ký và cam kết số chuỗi bạn sẽ tích tập 

Meeting ID: 835 0916 8116 

Passcode (mật mã): 686924 

 

Thực hành  

Lời giảng từ Kyapjé Dilgo Khyentsé Rinpoche: 

Barché Künsel là thực hành tâm yếu của thành tựu giả Padmasambhava, ngài đã lĩnh 
hội ba lần sự toàn vẹn của pháp này. Thực hành này là tinh tuý của một tỷ nghi quỹ 
tâm của đạo sư, kho tàng duy nhất, được chôn giấu tại vùng đất Tây Tạng. Đó cũng là 
thực hành đầu tiên trong Bốn Chu Kỳ của Nghi Quỹ Đạo Sư. Thực Hành Tâm Đạo Sư, 
Bạt Trừ Tất Cả Chướng Ngại bao gồm sự toàn hảo của tất cả những điểm trọng yếu 
uyên thâm của tri kiến, thiền định, và công hạnh của ba mật điển du già bên trong. 
Thực hành được hiển lộ từ kho tàng bí mật của đại trí huệ, sự chứng ngộ vĩ đại của 
Đức Phật Thứ Hai xứ Uddiyana, như sự tồn tại tự thân, âm kim cang tự nhiên trong 
giai điệu du dương toàn hảo. Những hiển thị của thực hành mà không bị thay đổi bởi 
trí tuệ của đại chúng; lời kinh mà không bị che mờ; và ý nghĩa của bản kinh mà không 

sai lầm, là độc nhất bởi sự từ bi của ba vị trì giữ tri thức uy lực, Khyentsé, Kongtrül, 

và Chokling, ba vĩ nhân vĩ đại của ba gia đình, những vị đạo sư tái sinh để biên soạn 
và truyền bá một đại dương các giáo pháp bí mật. Bởi vì sự từ bi của các ngài, giáo 

pháp này được thiết lập bằng bản văn, như phúc lợi và hạnh phúc không bao giờ kết 
thúc của sự huy hoàng cho các đệ tử của Vùng Đất Tuyết, và được truyền bá để trải 
dài khắp nơi. Giáo pháp thanh tịnh và toàn hảo này dễ dàng được ban dựa theo ước 
nguyện của phật tử, chứa đựng tất cả thành tựu thông thường và tối thượng, tạm thời 
và cuối cùng, một sự truyền bá trân quý chưa từng có của ý nghĩa thâm sâu, mở rộng 
kho tàng tới vương quốc vạn vật. 

Cúng dường tsok được coi là phương pháp tối thắng để tích tập công đức và trí huệ, hàn gắn 
những giới nguyện bể gãy, và thành tựu mọi ước nguyện của các bổn tôn, đạo sư, hộ pháp, 
và đạo hữu kim cương. Do đó tất cả những hoàn cảnh bất lợi sẽ được bạt trừ và tất cả ước 

https://samyeinstitute.org/
http://www.timebie.com/timelocal/kathmandu.php
https://lhaseylotsawa.org/assets/texts/Concise-Manual-Tsok-Set-Vietnamese.pdf
https://samyeinstitute.zoom.us/meeting/register/tZcod-CpqDMrG9LXcOPoub86wQs3bWG2CkQJ
https://samyeinstitute.zoom.us/meeting/register/tZcod-CpqDMrG9LXcOPoub86wQs3bWG2CkQJ
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nguyện của các hành giả được thành tựu nhanh chóng. Một cách vô cùng uy lực để thực hành 
tsok là tsok bum, hay tích tập cúng dường tsok 100,000 lần.  
 

Bạn cũng có thể đọc các tài liệu dưới đây để làm quen tốt hơn với thực hành tsok: 
• Hướng Dẫn Thực Hành Ngắn 

• Những Lợi Ích của Thực Hành Cúng Dường Tsok 

• Hướng Dẫn cho Thực Hành của bạn 

• Truyền Thừa 

 

Tham gia qua YouTube 

Cùng lúc chúng ta thực hành qua Zoom, chúng tôi sẽ phát trực tiếp buổi lễ trên Samye Zoom 
qua YouTube. Ghi hình của buổi lễ sẽ vẫn được phát trong vòng 24 giờ sau khi buổi lễ 
kết thúc.  
 

Nếu bạn không tham gia được tại thời điểm đó, bản ghi hình hỗ trợ thực hành của bạn sẽ 
được chia sẻ ngay sau buổi lễ trên  Samye Institute’s Facebook page. 

 

Xin bạn ghi nhớ rằng: ngay cả khi bạn quyết định tham gia buổi lễ qua YouTube, bạn vẫn 
cần đăng ký và cam kết số chuỗi tích tập trên Zoom. Xin lưu ý: phiên dịch các ngôn ngữ khác 
nhau của buổi lễ chỉ có trên Zoom, không có trên YouTube.  
 

Cúng Dường  
Nếu bạn muốn cúng dường cho buổi lễ, xin hãy nhấn vào đây. 

Nếu bạn có thắc mắc, xin hãy gửi email tới support@samyeinstitute.org. 

 

Chúng tôi vô cùng hoan hỉ sẽ được cùng thực hành với bạn trong dịp này. 
Nhóm Samye. 

 

https://samyeinstitute.org/
https://samyeinstitute.org/wp-content/uploads/2020/10/Short-practice-for-tsok-bum_VN.pdf
https://samyeinstitute.org/wp-content/uploads/2020/10/The-benefits-of-tsok-practice_VN.pdf
https://samyeinstitute.org/wp-content/uploads/2020/08/How-to-direct-your-pactice-VN.pdf
https://samyeinstitute.org/wp-content/uploads/2020/10/Lineage_VN.pdf
https://youtu.be/iBI-SNFSdO0
https://www.facebook.com/samyeinstitute/
https://samyeinstitute.org/donations/2020-tsok-bums/
mailto:support@samyeinstitute.org

