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Thông Báo về Lễ Chotrul Duchen  
Sampa Lhündrup Tsok Bum 

 

Các Pháp Hữu Thân Mến, 

Để truyền cảm hứng về lòng sùng mộ với các đệ tử của mình trong tương lai, và để hỗ 

trợ thực hành tích tập công đức của họ, Phật Thích Ca Mâu Ni đã hiển bày các phép thần 

thông mỗi ngày trong suốt mười lăm ngày.  Phật tử Tạng truyền kỉ niệm về sự kiện này 

trong lễ hội Chötrul Düchen, kéo dài mười lăm ngày đầu tiên trong tháng giêng của Tạng 

lịch. 

https://samyeinstitute.org/wiki/chotrul-duchen/
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Trong lễ hội này, mọi tác động của các thiện hạnh hay tà hạnh thuộc thân, ngữ và tâm sẽ 

được nhân lên 100,000 lần. Vào ngày mồng mười, Vía Đức Liên Hoa Sinh, và ngày mười 

lăm, ngày rằm hay Chötrul Düchen, những tác động này được nhân lên mười triệu lần! 

Do vậy mà vào ngày mồng 10 này, Tăng Đoàn Samye sẽ cùng tập hợp trực tiếp và trực 

tuyến để tích tập công đức qua việc thực hành một khoá lễ Tukdrub Sampa Lhündrub 

Tsok Bum vì lợi lạc của chúng sinh. Các thành viên Tăng Đoàn tại Nepal sẽ được hoan 

nghênh tham gia trực tiếp và Tăng Đoàn quốc tế sẽ được mời tham gia trực tuyến. Lễ 

cúng tsok sẽ bắt đầu lúc 8 giờ sáng, giờ Kathmandu tức là vào buổi tối ngày 28 Tháng Hai 

tại Mỹ, bạn có thể tham khảo giờ địa phương tại đây.  

Dưới đây là các thông tin cụ thể về lễ Tsok Bum 

Ngày: Ngày 01 Tháng Ba, 2023 (28 Tháng Hai tại Mỹ) 

Giờ: 8:00-11:00 giờ sáng - giờ Nepal (9:15-12:15 giờ sáng - giờ Việt Nam) 

Bạn có thể kiểm tra giờ địa phương tại đây. 

Chúng tôi sẽ hỗ trợ dịch trực tiếp bằng tiếng Việt. 

Các bạn có thể tham khảo nghi quỹ Sampa Lhündrup tại đây.  

 

Đăng ký và cam kết túc số bạn tích tập qua Zoom 

Việc đăng ký Zoom là bắt buộc với mọi người, dù bạn có tham gia Zoom hay không. Vui 

lòng bấm vào liên kết dưới đây để đăng ký và cam kết túc số trì tụng mala. Bạn sẽ nhận 

được thư xác nhận từ Zoom với kết nối để tham gia buổi hợp mặt vào ngày 1 Tháng Ba. 

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ ĐĂNG KÝ VÀ CAM KẾT TÚC SỐ MALA MÀ BẠN TÍCH TẬP 

Meeting ID: 895 3396 1506 

Passcode: 492342 

 

Lưu Ý: Trì tụng phần “Om Ah Hung lama rikzdin tsa sum… balingta bhakshasi soha” là một 

lần trì tụng của nghi quỹ cúng dường. Việc lặp lại 108 lần là hoàn tất một chuỗi. Nếu bạn 

theo nhịp điệu của vị umze (người dẫn tụng), bạn sẽ tích tập túc số hai chuỗi trong lễ 

puja này. 

  

https://savvytime.com/converter/nepal-kathmandu-to-edt-utc-pdt-indonesia-jakarta-gmt-singapore-singapore/feb-1-2023/8am
https://savvytime.com/converter/nepal-kathmandu-to-edt-utc-pdt-indonesia-jakarta-gmt-singapore-singapore/feb-1-2023/8am
https://lhaseylotsawa.org/assets/texts/Sampa-Lhundrup-Tsok-Set-Vietnamese.pdf
https://samyeinstitute.zoom.us/meeting/register/tZ0odOqhqDovGtK_leSiNh17mI9kslP4mWmp
https://samyeinstitute.zoom.us/meeting/register/tZ0odOqhqDovGtK_leSiNh17mI9kslP4mWmp
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Tham Gia qua YouTube 

Cùng lúc mà chúng ta đang thực hành qua Zoom, chúng tôi sẽ phát hình trực tiếp các 

hoạt động trên Zoom của Samye qua YouTube. 

Phần ghi hình này sẽ được lưu lại công khai trong 24 giờ sau khi kết thúc lễ Tsok Bum 

Puja. 

Chú  Ý: ngay cả khi bạn muốn tham gia qua YouTube, bạn vẫn phải đăng ký và cam kết túc số 

chuỗi hạt của mình trên Zoom. Lưu Ý: các kênh phiên dịch ngôn ngữ khác nhau chỉ hỗ trợ qua 

Zoom, không phải YouTube. 

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM TRÊN YOU TUBE 

 

Cúng Dường để Hỗ trợ lễ Puja này 

 

 
Nếu bạn muốn cúng dường, 
vui lòng bấm vào đây. 

 

Chúng tôi mong muốn được thực hành cùng bạn, 

Đội Ngũ Samye Institute 

https://www.youtube.com/watch?v=8LD5Q8Ya4LE
https://www.youtube.com/watch?v=8LD5Q8Ya4LE
https://samyeinstitute.org/offerings/tsok-bum-offerings/

