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Phakchok Rinpoche sẽ giảng về  
"Tầm Quan Trọng của những Vị Thầy" nhân dịp kỉ 
niệm ngày nhập Niết Bàn của Thầy Tổ Chokgyur 

Lingpa, 30 Tháng Sáu 

 

Các anh chị em đạo hữu thân mến, 

Samye Institute rất hân hạnh được thông báo rằng nhân lễ kỉ niệm 152 năm ngày vị Đại 
Terton, Bậc Thầy Tổ Chokgyur Dechen Zhikpo Lingpa nhập Niết Bàn (30 tháng 6 năm 

2022), Phakchok Rinpoche sẽ từ bi ban một bài giảng cho tăng đoàn toàn cầu. Bài giảng 
này có tựa đề “Tầm Quan Trọng của những Vị Thầy và Mối Quan Hệ Sâu Sắc Giữa Đạo Sư 

và Đệ Tử”. 

https://samyeinstitute.org/
https://samyeinstitute.org/wiki/chokgyur-dechen-zhikpo-lingpa/
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Do mối quan hệ đạo sư – đệ tử là tâm điểm của các giáo lý Kim Cương Thừa, bài giảng 
này sẽ rất có giá trị đối với tất cả những ai mới bắt đầu hoặc đang thực hành Kim Cương 
Thừa.  

Bài Giảng sẽ bắt đầu vào lúc 5: 45 PM giờ Nepal [7:00 PM – giờ Việt Nam], bạn có thể tìm 
múi giờ địa phương tại đây. 

NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ ĐĂNG KÝ BUỔI HỌC 

 

NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ CÚNG DƯỜNG CHO CÁC BUỔI HỌC 

 

NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ CÚNG DƯỜNG TỚI PHAKCHOK RINPOCHE 

Bài giảng sẽ được dạy bằng tiếng Anh và chúng tôi sẽ có phiên dịch sang [tiếng Việt]. 

Ngoài ra bài giảng cũng được phát trực tiếp trên YouTube. Do Zoom giới hạn số người 
tham dự, nếu bạn không cần phiên dịch, vui lòng cân nhắc tham gia buổi học qua kết 
nối YouTube. Xin hãy đăng ký học qua Zoom, ngay cả khi bạn dự định tham gia buổi học 
trên You Tube. 

Nếu bạn cần được nghe phiên dịch, vui lòng tham gia buổi học vào khoảng giữa 5:30 

and 5:45 pm, giờ Nepal (6:45 – 7:00 pm, giờ Việt Nam). Nếu bạn tham gia muộn, có thể 
buổi học sẽ không còn chỗ trống. 

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ KẾT NỐI VỚI YOUTUBE 

 

Trân trọng, 

Đội Ngũ Học Viện Samye 

https://samyeinstitute.org/
https://savvytime.com/converter/nepal-kathmandu-to-edt-utc-pdt-indonesia-jakarta-gmt-singapore-singapore/jun-23-2022/5-45pm
https://samyeinstitute.zoom.us/meeting/register/tZAqf-6gqDwuE9ayLzHRPNMPmmn-lgQ6PG9E
https://samyeinstitute.zoom.us/meeting/register/tZAqf-6gqDwuE9ayLzHRPNMPmmn-lgQ6PG9E
https://samyeinstitute.org/donations/one-time-offering/
https://samyeinstitute.org/donations/offering-phakchok-rinpoche/
https://samyeinstitute.org/donations/offering-phakchok-rinpoche/
https://www.youtube.com/watch?v=cKUGOL0qi7I
https://www.youtube.com/watch?v=cKUGOL0qi7I
https://www.youtube.com/watch?v=cKUGOL0qi7I

