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Chuỗi Pháp Thoại của các Lama có Thâm Niên: 

Làm thế nào để lên kế hoạch cho nhập thất cá nhân 

Ngày 12 tháng 10 vào lúc 5h45 đến 7h30 tối theo giờ Nepal (tức 7h - 8h30 

tối theo giờ Việt Nam) 

 

 
 

 

Buổi Pháp thoại thứ hai trong chuỗi bài giảng này sẽ diễn 
ra vào ngày vía Chư Không Hành, ngày 12 tháng 10 vào 
lúc 5h45 tối theo giờ Nepal tức 7h tối Việt Nam. 

Drupla Sonam Tsering sẽ giảng trong buổi Pháp thoại 
này. Drupla đã hoàn tất hơn chín năm nhập thất theo hệ 
thống ba năm nhập thất truyền thống. Thầy sẽ cho chúng 
ta sự khích lệ và lời khuyên khi thực hiện nhập thất cá 
nhân. Chủ đề của buổi Pháp thoại này là “Làm thế nào 
để lên kế hoạch cho nhập thất cá nhân”, Drupla sẽ giúp 
chúng ta có sự tự tin trong việc thực hiện một khóa nhập 
thất có kế hoạch. 

 

Quý Phật tử sẽ có cơ hội gửi câu hỏi trước cho chúng tôi khi đăng kí tham dự Zoom. Xin vui 
lòng kiểm tra hòm mail sau đó thường xuyên vì chúng tôi sẽ gửi thông báo chi tiết về việc 
đăng kí. 

Cúng dường cho buổi Pháp thoại: 

Nếu bạn mong muốn được cúng dường để hỗ trợ các chi phí tổ chức các buổi Pháp thoại này 
cũng như muốn cúng dường tới Drupla và các phiên dịch viên, bạn có thể nhấn vào đường 
link bên dưới: 

Nhấn vào đây để thực hiện việc cúng dường trực tiếp cho buổi Pháp thoại 

Hỗ trợ cho Samye Institute: 

Samye Institute relies on regular offerings from our Dharma family to produce these 

teachings and make them available to the wider community. If you have not yet become a 

monthly sponsor, we encourage you to do so. Your participation will allow us to expand our 

https://samyeinstitute.org/
https://samyeinstitute.org/wp-content/uploads/2020/09/Drupla-Sonam-Tsering-bio_VN.pdf
https://samyeinstitute.org/donations/offering-to-virtual-teaching/
https://samyeinstitute.org/donations/offering-to-virtual-teaching/
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offerings and bring you better quality content. And if you are already a monthly supporter, 

we thank you for your continued contribution. Sarva Mangalam! 

Samye Institute dựa vào những khoản cúng dường thường xuyên của tăng đoàn để tổ chức 
các buổi giảng Pháp cho cộng đồng rộng lớn. Chúng tôi khích lệ bạn trở thành mạnh thường 
quân hỗ trợ hàng tháng nếu bạn chưa đăng kí. Sự tham gia của bạn sẽ giúp chúng tôi trang 
trải chi phí và truyền tải đến bạn các nội dung tốt hơn. Nếu bạn đã trở thành mạnh thường 

quân hàng tháng, chúng tôi xin cảm ơn sự đóng góp của bạn. Sarva Mangalam! 

Nhấn vào đây để trở thành Mạnh Thường Quân hàng tháng 

https://samyeinstitute.org/
https://samyeinstitute.org/donate/

