Các lớp học Ngöndro cùng Drupla Sonam Tsering
NGÀY 12 THÁNG 2 @

6:45 PM – 8:45 PM UTC+5.75 (20.00 – 22.00 PM GIỜ VN )

Học viện Samye xin hân hạnh được thông báo về chuỗi bài giảng (hai lần một tháng)
dành cho tăng đoàn toàn cầu. Trong chuỗi bài giảng này, Drupla Sonam Tsering sẽ ban
các chỉ dẫn và bình giảng về Bốn Pháp Nền Tảng hay còn gọi là các thực hành Ngöndro
của bộ Pháp Tukdrub Barché Künsel. Chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ phiên dịch nội dung khóa
học sang Tiếng Việt. Chúng tôi sẽ chia sẻ link để học viên tải tài liệu hỗ trợ bằng tiếng Việt
trong buổi học đầu tiên.

Drupla sẽ dạy về nghi quỹ Hạt Giống của Sự Tỉnh Thức Vô Thượng - bản Ngondro chi tiết
của Lamé Tukdrup Barché Künsel từ Đức Jamyang Khyentsé Wangpo. Ngài sẽ bắt đầu
bằng việc khai thị về những pháp nền tảng và sẽ giải thích tại sao đây là thực hành Kim
Cương Thừa thiết yếu. Drupla sẽ hướng dẫn chúng ta qua các pháp dẫn nhập thông
thường, nhấn mạnh vào những điểm quan trọng trong khi quán chiếu các pháp. Ngài
cũng sẽ thảo luận 5 pháp dẫn nhập đặc thù, dành riêng từng buổi học cho mỗi pháp.
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TRAO TRUYỀN ĐỌC CÁC BẢN VĂN THỰC HÀNH

Trao truyền đọc cho cả bản Ngöndro cô đọng và chi tiết sẽ được thực hiện trong quá
trình học. Đây là phần học thiết yếu cho bất cứ ai bắt đầu hoặc đang thực hành Ngondro.
Đây là một cơ hội tuyệt vời để tạo nên mối liên kết cát tường tới các giáo lý của Chokling
Tersar. Và chúng ta sắp bước vào một năm mới – theo Tạng lịch (Ngày 03 tháng 3 dương
lịch), chúng tôi khuyến khích bất cứ ai đang quan tâm đến thực hành này cùng tham gia
vào các buổi học.
THỜI GIAN BIỂU CỦA CÁC BUỔI HỌC

Buổi học đầu tiên của chuỗi bài giảng sẽ được tổ chức vào ngày 12 Tháng 2 vào lúc 20:00
– giờ Việt Nam. (Tham khảo múi giờ tại đây). Các buổi học tiếp theo sẽ diễn ra vào các
ngày thứ Bảy khác cùng thời điểm.
ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC TẠI ĐÂY
CÚNG DƯỜNG ĐỂ THIẾT LẬP SỰ KẾT NỐI CÁT TƯỜNG
VÀ ĐỂ HỖ TRỢ CHO VIỆC HOẰNG PHÁP TẠI ĐÂY
Thực hành Ngöndro là cánh cổng để bước vào Con Đường Kim Cương Thừa Truyền
Thống, và cũng là điểm khởi đầu của chương trình Con Đường Kim Cương Thừa Truyền
Thống của Phakchok Rinpoche. Kyabjé Tulku Urgyen Rinpoche đã dạy trong phần giới
thiệu của cuốn sách The Great Gate – Cánh Cổng Vĩ Đại (NXB Rangjung Yeshe):
Khi đưa con đường Phật giáo vào thực hành, tất cả các học giả của Ấn Độ và các bậc thầy
tại Tây Tạng đều đồng ý rằng người tu phải tịnh hóa các che chướng và tích tập công
đức. Do các chủ đề Giáo Pháp rất rộng lớn, một người không thể cùng một lúc thực hành
tất cả. Do đó, tinh túy của tất cả các kinh văn và mật điển được cô đọng vào bốn chủ đề
để quán chiếu - bốn niệm chuyển tâm, và bốn pháp để thực hành - các pháp dẫn nhập với
túc số bốn lần một trăm ngàn (ngöndro).
Học viện Samye có một khóa học dành riêng cho các thực hành này (dạy bằng tiếng Anh
và sẽ sớm được dịch sang các ngôn ngữ khác). Trong khóa học này, Phakchok Rinpoche
và các vị thầy thâm niên sẽ giải thích chi tiết và bình giảng về từng thực hành theo pháp
Ngondro Tukdrub Barché Künsel.
The Great Gate: A Guidebook to the Guru’s Heart Practice (Cuốn sách tiếng Anh – sẽ được
ra mắt cuối năm 2022 bằng tiếng Việt dưới tựa đề “Cánh cổng vĩ đại” – Hướng dẫn Thực
Hành Đạo Sư Tâm Pháp) là một tuyển tập các chỉ dẫn về thực hành dẫn nhập của các bậc
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thượng sư Chokling Dewey Dorje, Dudjom Rinpoche, Tulku Urgyen Rinpoche, và Chökyi
Nyima Rinpoche. Cuốn sách đem lại lợi lạc lớn lao cho bất cứ học viên nào đang thực
hành hoặc đang lưu tâm tới việc bắt đầu thực hành Ngondro. Cửa hàng Akara Collection
cũng có sản phẩm thangka mô tả Cây Quy Y trong Thực Hành Dẫn Nhập thuộc bộ pháp
Tukdrup Barché Künsel.

Chúc bạn luôn hoan hỉ trong thực hành Pháp,
Nhóm Samye Institute.
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