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Thông Báo về Chương Trình Đăng Ký Thành Viên Mới của Học 

Viện Samye 

Chào các Anh Chị Em Đạo Hữu,  

Học Viện Samye xin hân hạnh được thông báo về chương trình Thành Viên Theo Tháng 
mới tới các bạn. Khi tham gia làm Thành Viên Kim Cương Thừa của học viện Samye, các 
bạn sẽ được truy cập vào các bài giảng được lưu trữ của Phakchok Rinpoche, Tulku 
Migmar Tsering và các vị Khenpo, Drupla cũng như các thầy hướng dẫn có năng lực về 
Kim Cương Thừa. 
Các bài giảng này thảo luận về các chủ đề quan trọng của Kim Cương Thừa như tri kiến 
thanh tịnh, ba định thiền, bốn trụ gắn liền sinh lực v.v… . Do các bài giảng có liên quan 
đến giới nguyện Kim Cương Thừa nên không được chia sẻ công khai và có thể chưa 
từng được xuất bản. 
 
LƯU Ý: Mặc dù ước nguyện của chúng tôi là sẽ biên dịch toàn bộ các nội dung này cho 
tăng đoàn quốc tế, tuy nhiên chương trình thành viên này hiện chỉ hỗ trợ tiếng Anh. 
 

 

Chương trình thành viên bao gồm: 
 

• Các bài giảng ghi hình của Phakchok Rinpoche về các bản văn như Tantra Đứa 
Con Duy Nhất của Chư Phật. 

• Các bài giảng ghi âm về cách thức làm quen với các thực hành quán tưởng Kim 
Cương Thừa. 

https://samyeinstitute.org/
https://lhaseylotsawa.org/library/seed-tantra-only-child-of-all-buddhas
https://lhaseylotsawa.org/library/seed-tantra-only-child-of-all-buddhas
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• Các bài giảng ghi chép chi tiết từ các đợt nhập thất mà các thầy thảo luận về việc 
sử dụng Pháp khí đúng cách, về lòng sùng mộ với đạo sư, đón nhận quán đỉnh và 
các chủ đề khác.  

• Các bản ghi trọn vẹn của các đợt nhập thất để bạn có thể sắp xếp nhập thất tại 
nhà hoặc sử dụng các bản ghi để dần tự học và áp dụng vào thực hành trong cuộc 
sống thường nhật. 

• Người hỗ trợ thực hành, hướng dẫn chi tiết để hỗ trợ thực hành của bạn, bao 
gồm cả hỗ trợ về hình ảnh, nhận xét và hướng dẫn trong ngữ điệu, thiền định  và 
thủ ấn của các Thực Hành Cốt Lõi của Chokling Tersar chẳng hạn như Thực Hành 
Cô Đọng Hàng Ngày và Trinlé Nyingpo. 

• Các đồng đạo  hướng dẫn các bạn thực hành đúng và cùng tham gia nghi lễ puja 
cúng dường nhóm của Tăng Đoàn Samye. 

• Ghi âm giọng của Phakchok Rinpoche trì tụng các nghi quỹ và các bài nguyện 
trọng tâm của truyền thừa Chokling Tersar. 

 

Hãy tham gia ngay để truy cập hơn 38 giờ đồng hồ của các tài liệu về Kim Cương Thừa! 
Các nội dung sẽ luôn được bổ sung hàng tháng. Các tài liệu này là sự bổ sung đầy giá trị 
đối với bất cứ học viên nào đang muốn tìm hiểu sâu hơn về thực hành Kim Cương Thừa. 
 

Bấm vào đây để trở thành thành viên ngay hôm nay (Tài liệu bằng tiếng Anh) 

 

https://samyeinstitute.org/
https://lhaseylotsawa.org/library/concise-manual-for-daily-practice
https://lhaseylotsawa.org/library/concise-manual-for-daily-practice
https://samyeinstitute.org/student-reflections/student-reflections-on-gomde-cooperstowns-virtual-retreats-may-23-to-june-1-2020/
https://samyeinstitute.org/plans/vajrayana-membership/
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Để tham gia chương trình Thành Viên Kim Cương Thưa, bạn cần quy y và phát nguyện 
bồ đề tâm cũng như đón nhận quán đỉnh từ một vị đạo sư Kim Cương Thừa đích thực. 
Bạn cũng cần có một động cơ chân thành để bắt đầu  bốn pháp dẫn nhập ngöndro, 
hoặc đang hay đã hoàn tất pháp ngöndro. 

Hãy bấm vào đây để nghe Phakchok Rinpoche giảng về nhập môn con đường Kim 
Cương Thừa 

Nếu bạn có bất cứ câu hỏi nào về Chương trình Thành Viên Kim Cương Thừa? Vui lòng 
tham khảo phần Những Câu Hỏi Thường Gặp trên trang web của chúng tôi, hoặc liên hệ 
đội ngũ hỗ trợ nhiệt tình qua email  support@samyeinstitute.org 
 

Đội Ngũ Học Viện Samye 

https://samyeinstitute.org/
https://samyeinstitute.org/guru-rinpoche-day/the-qualities-of-taking-refuge/
https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/chatral-rinpoche/bodhisattva-vow-patrul-tradition
https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/chatral-rinpoche/bodhisattva-vow-patrul-tradition
https://samyeinstitute.org/courses/tukdrub-barche-kunsel-ngondro/
https://soundcloud.com/samyeinstitute/stp5-vajrayana-vietnamese/s-aSzqzMhS7me?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/samyeinstitute/stp5-vajrayana-vietnamese/s-aSzqzMhS7me?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
mailto:support@samyeinstitute.org

