Lời khuyên cho việc thực hành theo
dòng truyền thừa Chokling Tersar
Samye Institute hoan hỉ thông báo buổi giảng pháp đầu tiên trong Chuỗi Bài Giảng của các Lama
có thâm niên, bài giảng pháp trực tuyến (online) và phần hỏi đáp của các Drupla uyên bác, hay của
các đạo sư đã từng nhập thất thuộc truyền thống Chokling Tersar.
Drupla Opak đã từ bi đồng ý ban bài giảng pháp đầu tiên cho chúng ta. Thầy là một chuyên gia
trong các buổi nghi lễ với sự thông hiểu sâu sắc về truyền thống Chokling Tersar, và chủ đề cho
buổi giảng pháp của Drupla Opak là Lời khuyên cho việc thực hành theo dòng truyền thừa
Chokling Tersar.
Buổi giảng pháp đầu tiên sẽ thực hiện qua Zoom vào ngày vía Dakini, thứ 7 ngày 12 tháng 9 vào
lúc 5:45 chiều theo giờ Nepal (7 giờ tối ở hà nội, 8 giờ sáng tại NewYork, 2 giờ chiều tại Pháp, 8
giờ tối tại Malaysia, Hong Kong, Singapore, China). Bản dịch tiếng Việt sẽ được cung cấp.
Bạn cần đăng ký tham gia trên Zoom để nghe bài giảng pháp này. Việc đăng ký sẽ được bắt
đầu vào ngày trăng tròn, 02 tháng 09. Các hành giả sẽ có cơ hội gửi các câu hỏi trước trên mẫu
đăng ký tham gia trên Zoom. Chúng tôi mong bạn gửi các câu hỏi trước ngày 09 tháng 09 để
chúng tôi có thời gian tập hợp và dịch thuật lại.
ĐÂY LÀ ĐƯỜNG DẪN (LINK) ĐỂ ĐĂNG KÝ THAM DỰ ZOOM
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEvcOqtqT8jG9QjzVr-VrNU7J7d9C5xtlMw
Chúng tôi cung cấp các bài giảng này hoàn toàn miễn phí tới cộng đồng. Nếu bạn mong muốn
cúng dường hỗ trợ cho các chi phí thực hiện các bài giảng này (bao gồm cúng dường đến các
Lama và dịch giả) thì bạn hãy nhấn vào đây.
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