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Thư Mời Tham Dự 

Chuỗi Bài Giảng của các Lama có Thâm Niên: 

Chuẩn bị Cho Cái Chết, Học Cách Để Sống 
 

Thân gửi quý đạo hữu, 
 

Samye xin vui mừng thông báo buổi giảng pháp lần thứ năm trong Chuỗi Bài Giảng của các 
Lama có Thâm Niên, bao gồm các bài giảng trực tuyến và các phần hỏi đáp do các drupla 
uyên thâm (các vị đạo sư đã từng nhập thất) theo truyền thống Chokling Tersar. 
 

Buổi giảng pháp thứ 5, “Chuẩn bị cho cái chết, học cách để sống” sẽ được giảng bởi Tulku 

Migmar Tsering, sẽ giúp chúng ta tiếp cận việc hiểu, chiêm nghiệm về thực tại tuyệt đối của 
cái chết và từ đó sống một cuộc sống có ý nghĩa. Bài giảng này sẽ bao gồm lời khuyên làm 
thế nào để chuẩn bị việc mình đang dần tiến tới cái chết và cái chết của bản thân, và làm thế 
nào để hỗ trợ cho người khác khi trong giờ phút lâm chung. Bài giảng sẽ tập trung vào các 
lời khuyên thực tế hơn là các pháp thực hành mật điển cụ thể nào. Tulku Migmar sẽ giảng 
một pháp thoại ngắn về Bộ Kinh Trân Quý Về Giáo Lý Của 11 Nhận Thức, và trả lời các câu 
hỏi liên quan đến làm thế nào để chuẩn bị cho cái bất kì cái chết nào mà không có sự sợ hãi. 
Xin vui lòng gửi các câu hỏi liên quan đến chủ đề cho Tulku. 

 

Bài giảng thứ năm trong chuỗi các bài giảng sẽ được diễn ra vào ngày thứ bảy ngày 3 tháng 
4 vào lúc 5:45 tối theo giờ Nepal (tức 19h00 tối theo giờ Việt Nam) 
 

Để tham dự sự kiện này bạn cần đăng ký Zoom. Các Phật tử sẽ có cơ hội gửi các câu hỏi 

trước tại mẫu đăng ký tham dự trên Zoom, và chúng tôi yêu cầu bạn sẽ gửi các câu hỏi trước 

ngày 27 tháng 3 để chúng tôi có thời gian dịch thuật.  

Đăng ký trước là điều kiện bắt buộc để tham dự buổi giảng pháp. Xin vui lòng nhấn vày đây 

để đăng ký: 

https://samyeinstitute.zoom.us/meeting/register/tJEufumpqz8oE9CgcFuDnWTKPahIpreswLqW 

 

Meeting ID: 953 9015 4294 

Passcode: 394752 

 

Tại phần đăng ký, bạn sẽ có cơ hội gửi các câu hỏi cho Tulku la. Bạn có thể điền vào chỗ 
trống thứ hai với bất kì chủ đề nào bạn mong muốn chúng tôi thực hiện tại các chuỗi bài 
giảng trong tương lai.  

https://samyeinstitute.org/
https://samyeinstitute.org/wp-content/uploads/2020/10/Bio_Tulku_Migmar_Tsering_VN.pdf
https://samyeinstitute.org/wp-content/uploads/2020/10/Bio_Tulku_Migmar_Tsering_VN.pdf
https://samyeinstitute.org/wp-content/uploads/2021/03/LLTP-Sutra-11-perceptions_Vietnamese.pdf
https://samyeinstitute.zoom.us/meeting/register/tJEufumpqz8oE9CgcFuDnWTKPahIpreswLqW
https://samyeinstitute.zoom.us/meeting/register/tJEufumpqz8oE9CgcFuDnWTKPahIpreswLqW
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Xin vui lòng đăng nhập vào Zoom 15 phút trước buổi giảng (tức từ 18h45 đến 19h00 tối theo 

giờ Việt Nam) để Tulku la có thể bắt đầu buổi giảng đúng vào 19h00 tối theo giờ Việt Nam. 

Bạn sẽ không thể đăng nhập quá sớm (trước 18h45). 

Chúng tôi sẽ cung cấp phiên dịch bằng tiếng Việt. Tại kênh chính sẽ là tiếng Tạng và phiên 

dịch tiếng Anh. 

Để xem các hướng dẫn sử dụng Zoom, xin vui lòng nhấn vào đây: 

https://samyeinstitute.org/faq/zoom/  

 

Bạn cũng sẽ tìm thấy các thông tin cập nhật và đăng ký tại trang các sự kiện của Samye. 

 

 

Tulku Migmar Tsering là một đạo sư của 

dòng truyền thừa Kho Tàng Mới Chokling 

thuộc truyền thống Nyingma (Cổ Mật) theo 

Phật giáo Tây Tạng. Ngài sinh trưởng tại 

vùng Nubri, Nepal vào năm 1975 và bắt đầu 

thực hành Pháp từ khi còn nhỏ tuổi ngay sau 

khi được công nhận là một vị lama tái sinh. 

Tulku la đã hoàn tất ba năm nhập thất dưới 

sự hướng dẫn trực tiếp của vị thầy gốc của 

ngài, một đạo sư Dzogchen lẫy lừng mang 

tên Kyabje Tulku Urgyen Rinpoche. 

 

 

Thầy đã nhận những giáo lý thâm sâu và các quán đảnh từ Kyabje Tsikey Chokling Rinpoche, 
Kyabje Chokyi Nyima Rinpoche và Kyabgon Phakchok Rinpoche, và sau đó theo học trong 
sáu năm tại Ka-Nying Shedrub Ling Shedra - trường Cao Đẳng Phật Học dành cho tu sĩ. 
Phakchok Rinpoche đã chỉ định ngài là lama có thâm niên và là đạo sư chỉ dạy cho tăng đoàn 
của Rinpoche bởi những phẩm chất tuyệt vời của một vị đạo sư cùng khả năng và mong muốn 
được giúp đỡ tất thảy mọi người của Tulku.  
 

Chúng tôi cung cấp các bài giảng miễn phí tới cộng đồng. Nếu bạn mong muốn cùng được 
hỗ trợ các chi phí cho các buổi giảng pháp này (bao gồm cúng dường các lama và các phiên 
dịch viên), bạn có thể nhấn vào đây nếu mong muốn được cúng dường.  
 

Chúng tôi rất hoan hỉ với cơ hội được lắng nghe giáo pháp này và mong sẽ gặp bạn trong sự 

kiện lần thứ 5 trong chuỗi các Bài Giảng Pháp của các Lama có Thâm Niên theo truyền thống 

Chokling Tersar! 

Nhóm Samye. 

https://samyeinstitute.org/
https://samyeinstitute.org/faq/zoom/
https://samyeinstitute.org/events/category/senior-lama-teaching-series/
https://samyeinstitute.org/wp-content/uploads/2020/10/Bio_Tulku_Migmar_Tsering_VN.pdf
https://samyeinstitute.org/donate/

