Thông báo về buổi giảng Pháp trực tuyến của
Phakchok Rinpoche vào tháng 12

Thân gửi quý đạo hữu,
Samye hoan hỉ xin thông báo với bạn về hai bài giảng pháp của Phakchok Rinpoche sẽ diễn
ra trong tháng 12 này:

Bài Giảng Pháp Đầu Tiên:
Kinh Trí Tuệ Tại Thời Điểm Lâm Chung
Bản kinh Trí tuệ Tại thời Điểm Lâm Chung thuộc kinh điển Đại Thừa được thuyết giảng bởi
đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Như tựa đề, bản kinh chứa đựng những chỉ dẫn về bản lai của
tâm, được sử dụng bởi bất kỳ hành giả nào trên con đường Đại Thừa.

Thời gian:
Chủ Nhật ngày 18 tháng 12, 18:45 tối theo giờ Nepal (tức 20:00 tối theo giờ Việt Nam).
Bài giảng pháp này sẽ được dạy bằng tiếng Anh và chúng tôi sẽ cung cấp phần dịch trực
tuyến sang tiếng Trung quốc, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ukaina, tiếng Indo, tiếng Thái
Lan và tiếng Việt Nam.

Xin hãy nhấn vào đây để đăng ký tham dự buổi giảng Pháp
Xin hãy nhấn vào đây để xem trực tuyến trên Youtube
Đây là buổi giảng Pháp hoàn toàn miễn phí, nhưng chúng tôi cũng khuyến khích bạn cúng
dường và tạo kết nối với trung tâm thiền định của Phakchok Rinpoche tại Cooperstown, New
York, và tại Bali thuộc Indonesia. Toàn bộ khoản cúng dường cho những buổi giảng Pháp
này sẽ được chia đều hỗ trợ cho hai trung tâm nói trên.
Gomde Cooperstown là trung tâm nhập thất và giảng pháp trú tại dãy đồi thuộc vùng phía
Bắc New York, thường xuyên có những khóa học Pháp và thiền định mỗi tuần, và tổ chức
những buổi thực hành Pháp trong thời gian dài xuyên suốt mùa hè. Chúng ta hiện đang thực
hiện các kế hoạch xây dựng khu nhà ở cho 6 nhân viên và chuẩn bị bắt đầu các bước phát
triển điều kiện vật chất khác.
Khu trung tâm thiền định của Phakchok Rinopche tại thành phố Bali thuộc Indonesia, hiện
đã hoàn tất một số khu nhà gỗ một tầng dành cho nhập thất và sẽ tiếp tục xây dựng nhiều
hạng mục khác liên quan đến khu giảng dạy. Trung tâm dành toàn bộ tâm huyết cho dòng
truyền Chokling Tersar và sẽ được gia trì bởi hình ảnh cao 5m Guru Sampa Lhundrup cùng
1000 bức tượng Guru Rinpoche tại sảnh thực hành Pháp.
Toàn bộ phần cúng dường của bạn sẽ giúp đem lại lợi lạc to lớn để phát triển những trung
tâm này cùng sự tích tập công đức và trí tuệ cho tất thảy chúng sinh!

Xin nhấn vào đây để cúng dường hỗ trợ cho các hoạt động của Rinpoche

Gomde Cooperstown

Dự án Gomde Bali

Bài giảng Pháp thứ 2: Pháp Giải Thoát Qua Sự Nghe
Bài giảng này dành cho những ai mong muốn được học về kinh nghiệm của một cái chết an
lành. Rinpoche sẽ dạy về 6 thân trung ấm (bardo) và sẽ nhấn mạnh những điều chúng ta nên
quan tâm để chuẩn bị cho thời gian cận tử và những gì sẽ diễn ra tiếp sau đó.
Thời gian:
Chủ Nhật ngày 19 tháng 12, vào lúc 18h45 tối theo giờ Nepal (tức 20h00 tối theo giờ Việt
Nam)
Bài pháp này sẽ được giảng bằng tiếng Anh và chúng tôi sẽ cung cấp phần phiên dịch qua
các tiếng Trung, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ukraina, tiếng Indonesia, tiếng Thái Lan và
tiếng Việt Nam

Xin vui lòng nhấn vào đây để đăng ký tham dự bài giảng Pháp
THÔNG TIN QUAN TRỌNG: Sức chứa của lớp học trực tuyến có hạn cho cả hai bài giảng
Pháp nói trên. Hãy chắc chắn rằng bạn sẽ đăng ký tham dự và sẽ đăng nhập vào lớp học sớm,
đặc biệt nếu bạn cần phiên dịch. Nếu bạn đăng nhập lớp học trễ, có thể sẽ không còn chỗ
trống để bạn có thể tham gia. Nếu bạn không cần phiên dịch (ví dụ bạn biết tiếng Anh,
thì bạn có thể theo dõi bài giảng Pháp của Rinpoche trên kênh Youtube, mà không cần
tham dự trong Zoom).
Những bài giảng pháp này sẽ được chiếu trực tuyến trên Youtube. Phần dịch trực tuyến sẽ
không có trên kênh Youtube. Bài giảng của Rinpoche về Pháp Giải Thoát qua Sự Nghe
sẽ chỉ tồn tại trong 24 giờ sau khi bài giảng kết thúc.

Xin vui lòng nhấn vào đây để xem trực tuyến trên kênh Youtube
Toàn bộ phần cúng dường Rinpoche cho các buổi giảng Pháp này sẽ được dùng để hỗ trợ các
hoạt động của Samye Institute. Samye Institute bao gồm các khóa giảng pháp, các chỉ dẫn,
các khóa nhập thất và các sự kiện dựa trên truyền thống trí tuệ Đạo Phật chánh Pháp trực
tuyến và trực tiếp. Trên trang web, mỗi cá nhân có thể tìm thấy những câu trả lời như làm thế
nào để sống cuộc sống có ý nghĩa cũng như có thể khám phá làm thế nào để làm việc với tâm
của mình.

Xin vui lòng nhấn vào đây để hỗ trợ các hoạt động của Rinpoche thông
qua việc cúng dường cho Samye Institute
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng gửi email tới support@samyeinstitute.org
Chúng tôi rất mong được gặp bạn trong các buổi giảng Pháp tới đây,
Nhóm Samye.

