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Thông Báo về Chương Trình Hoằng Pháp  
- Tháng 9 Năm 2022 Của Phakchok Rinpoche  

tại New York 
 

 
 

Các Anh Chị Em Pháp Hữu Thân Mến, 
 
Học Viện Samye vô cùng hoan hỉ thông báo với quý anh chị em rằng Phakchok Rinpoche 
sẽ viếng thăm New York để ban Giáo Pháp và các quán đảnh trân quý vào Tháng Chín 
2022. Đây là những buổi giảng pháp trực tiếp, dành cho công chúng của Rinpoche sau 
khi Ngài kết thúc đợt nhập thất.   
 

https://samyeinstitute.org/
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Tu Dưỡng Phẩm Giá – Ngày 7 Tháng 9  
Trung Tâm The Aligned, Irvington, NY 
 
Khi bước vào con đường Bồ Tát, chúng ta mang theo những trọng trách lớn lao. Đầu 
tiên, chúng ta cần có trách nhiệm với chính bản thân mình—thực tế trong quan điểm của 
mình, chân thành trong trái tim và nhẹ nhàng trong cách tiếp cận. Thứ hai là khi chúng 
ta chịu trách nhiệm với những người khác—với bất cứ ai mà chúng ta gặp gỡ—theo 
cùng một cách. Nhờ quá trình này mà chúng ta trau dồi dược phẩm giá của mình. Những 
gì mà chúng ta thực hiện hàng ngày xem ra không đáng kể, nhưng bằng việc tu dưỡng 
phẩm giá cơ bản của con người theo cách này, chúng ta có thể đóng vai trò to lớn trong 
việc đưa hoà bình tới khắp nơi trên thế giới. 
 

Bấm vào đây để đăng ký tới sự kiện trực tiếp 

 

Bấm vào đây để đăng ký tham gia trực tuyến các buổi học 

 

Bấm vào đây để cúng dường cho sự kiện này 

 

 

https://samyeinstitute.org/
https://www.westchestermeditationcenter.org/register/p/special-guest-kpr-2022
https://samyeinstitute.zoom.us/meeting/register/tZEvdeGoqzwvHNBcsJZtgUMITiNUgeEcJzwM
https://samyeinstitute.org/donations/offering-phakchok-rinpoche/
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Giáo lý Đại Du Già về Yeshe Zangthal và Quán Đỉnh Kim Cương Tát Đỏa, Ngày 9 – 13 
Tháng 9 tại Dharma House NYC, Queens, NY 
 
Yangtik Yeshé Zangthal, Tinh Hoa của Trí Huệ Vô Ngại, là chương thứ tư của bộ pháp 
Sheldam Nyingjang, Chỉ Dẫn Tâm Yếu của Các Giáo Huấn Khẩu Truyền, mật điển gốc của 
bộ pháp Tukdrup Barché Kunsel, Đạo Sư Tâm Pháp, Bạt Trừ Mọi Chướng Ngại—bộ thực 
hành cơ bản này được phát lộ bởi bậc Đại Tertön Chokgyur Dechen Lingpa. Do vậy, đây 
là những chỉ dẫn cốt tuỷ, trực tiếp của Guru Padmasambhava, đặc biệt phù hợp cho thời 
đại của chúng ta. 
 
Chương thứ tư này gồm các lời khuyên chi tiết về thực hành Mahayoga (Đại Du Già), bao 
gồm cả các hướng dẫn từng bước về cách trau dồi quán tưởng cụ thể dựa trên “ba loại 
định”, cách trì tụng đúng dựa trên “bốn chiếc đinh trì dưỡng nguồn sinh lực”, và cuối 
cùng là cách hoàn thiện thực hành bằng việc trực nhận bản tâm mình chính là vị bản tôn, 
Guru Padmasambhava. 
 

Ngày và Giờ: 

Ngày 9 Tháng 9, 2 pm EDT 

Ngày 11,12 và Tháng 9, 7:30-9:30 pm EDT 

 

Bấm vào đây để đăng ký tới sự kiện trực tiếp 

 

Bấm vào đây để tham dự trực tuyến khoá học Yeshe Zangthal 

 

Bấm vào đây để cúng dường tới Dharma House NYC hỗ trợ chương trình học 
 

Bấm vào đây để cúng dường tới Phakchok Rinpoche 

https://samyeinstitute.org/
https://samyeinstitute.org/phakchok-rinpoche-dharma-house-nyc-teachings-september-in-person-attendance/
https://samyeinstitute.org/phakchok-rinpoche-dharma-house-nyc-teachings-september-online-attendance/
http://dharmahousenyc.org/#donate-section
https://samyeinstitute.org/donations/offering-phakchok-rinpoche/
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Khoá Nhập Thất – Kinh Chính Định Vương, Ngày 16 – 20 Tháng 9 
Samye Hermitage New York (tên cũ là Gomde Cooperstown), Cooperstown, NY 
 

Chúng ta chào đón Phakchok Rinpoche trở lại Samye Hermitage New York (trước đây 
gọi là Gomde Cooperstown) để giảng về Kinh Chính Định Vương. Rinpoche cũng sẽ cúng 
yểm khu Vườn Bảo Tháp mới tại Samye Hermitage New York. Chúng tôi sắp xếp hai cơ 
hội để đại chúng tham gia cùng đợt viếng thăm của Rinpoche: một lựa chọn là cuối tuần 
và một lựa chọn là 4 ngày. 
 

Bấm vào đây để đăng ký tới sự kiện trực tiếp 

 

Bấm vào đây để đăng ký tham gia trực tuyến các buổi học 

 

Bấm vào đây để cúng dường tới Phakchok Rinpoche 

 

Chúc các bạn luôn hoan hỉ trong thực hành! 

Đội Ngũ Học Viện Samye 

https://samyeinstitute.org/
https://www.gomdecooperstown.org/samadhiraja-king-of-meditation-retreat-gomde-cooperstown-phakchok-rinpoche/
https://samyeinstitute.org/phakchok-rinpoche-samadhiraja-sutra-retreat-september-online-attendance/
https://samyeinstitute.org/donations/offering-phakchok-rinpoche/

