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Thông Báo Buổi Pháp Thoại:  

Phakchok Rinpoche sẽ ban buổi Pháp thoại tới sangha quốc tế về Thực 
Hành Từ Bi dịp Saga Dawa (Tháng Phật Đản) này  

 

Thân gửi quý đạo hữu, 

Samye Institute vui mừng xin thông báo vào ngày vía Dakini trong tháng linh thánh Saga 

Dawa này, tức thứ 5 ngày 23 tháng 6, Phakchok Rinpoche sẽ ban bài giảng pháp tới 
sangha quốc tế về Thực Hành Từ Bi. Các bài giảng chỉ dẫn súc tích của Rinpoche về phần 

cơ bản của con đường Đại Thừa sẽ rất lợi lạc cho tất cả học trò, cho dù con đường hay 

cấp độ nào hay thực hành của người học trò là gì.  

Buổi giảng pháp sẽ diễn ra vào lúc 5: 45 pm theo giờ Nepal, tức 19:00 tối theo giờ Việt 

Nam. 

 

https://samyeinstitute.org/
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XIN VUI LÒNG NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ ĐĂNG KÝ BUỔI GIẢNG PHÁP 

 

XIN VUI LÒNG NHẤN VÀO ĐÂY NẾU BẠN MUỐN CÚNG DƯỜNG TỚI CÁC  

BUỔI GIẢNG PHÁP NÀY 

 

Buổi Pháp thoại sẽ được giảng bằng tiếng Anh và chúng tôi sẽ cung cấp phiên dịch tiếng 

Việt. Đồng thời buổi Pháp thoại sẽ được chiếu trực tuyến trên kênh YouTube. Vì sức chứa 

của Zoom hạn chế, nếu bạn không cần phiên dịch, xin vui lòng cân nhắc tham dự buổi 
giảng Pháp trên đường link Youtube. Xin vui lòng đăng ký tham dự buổi giảng Pháp 

thông qua Zoom, cho dù bạn có dự định nghe Pháp trên kênh Youtube. 

Nếu bạn cần nghe phiên dịch, xin vui lòng đăng nhập tham dự buổi giảng Pháp từ 5:30 

đến 5:45 tối theo giờ Nepal, tức 18h45 đến 19h00 tối theo giờ Việt Nam. Nếu bạn đăng 

nhập muộn hơn thì có thể không còn chỗ. 

XIN VUI LÒNG NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ CÓ ĐƯỜNG LINK YOUTUBE 

 

Hoan hỉ, 

Nhóm Samye Institute. 

https://samyeinstitute.org/
https://samyeinstitute.zoom.us/meeting/register/tZEqdeiqpz8iGNd4IFS7MCORmmF8Blzossen
https://samyeinstitute.org/donations/one-time-offering/
https://samyeinstitute.org/donations/one-time-offering/
https://youtu.be/tXg4apZWLN0
https://youtu.be/tXg4apZWLN0

