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Cuộc đời và di sản của  

bậc khai Mật tạng (Tertön) vĩ đại 

 

 

 

Samye vui mừng mời bạn tham dự buổi thuyết giảng sắp đến của Phakchok Rinpoché 

với chủ đề: 

Chokgyur Dechen Zhikpo Lingpa: Cuộc đời và di sản của bậc Tertön vĩ đại. 

Vị Đại Tertön, Chokgyur Dechen Zhikpo Lingpa, sinh thành ở Sangyal, dưới chân ngọn núi 

thiêng Namkha Dzö (Không Tạng), tỉnh Nangchen. Với nhiều điềm cát tường, Ngài ra đời 

vào ngày mùng 10 tháng 6 năm Địa Sửu, Tạng lịch (nhằm 10 tháng 8 năm 1829 Tây lịch), 

tức trùng với ngày và tháng mà Đạo Sư Liên Hoa Sinh đã hóa sanh một cách kỳ diệu từ 

bông hoa sen trong nhiều thế kỷ về trước. Được công nhận là một trong những Tertön 

hay vị phát lộ kho tàng lỗi lạc nhất của Tây Tạng, Chokgyur Lingpa đã thực hiện những 

hoạt động Phật Pháp không mệt mỏi. Cùng với Jamyang Khyentsé Wangpo (1813–1899) 

https://samyeinstitute.org/
https://samyeinstitute.org/wiki/chokgyur-lingpa/
https://treasuryoflives.org/institution/Rulers-of-Nangchen
https://samyeinstitute.org/wiki/jamyang-khyentse-wangpo/
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và Jamgön Kongtrūl Lodrö Thayé (1820–1892), Đức Chokgyur Lingpa đã gìn giữ và truyền 

bá những giáo huấn thâm sâu của Đại Đạo Sư Padmasambhava và Yeshé Tsogyal, vị 

Dakini trí tuệ vĩ đại. Kho Mật điển do Đức Chokgyur Lingpa hiển lộ chứa đầy những giáo 

lý thâm sâu dành cho thời đại của chúng ta. Chúng nổi tiếng vì bao gồm nhiều thực hành 

ngắn gọn, dễ áp dụng và tràn đầy ân phước. 

Vị Đại Tertön này đặc biệt nổi tiếng vì được ủy thác là bậc nắm giữ dòng truyền thừa của 

toàn bộ Giáo Pháp qua bảy phương thức trao truyền—cụ thể là sự trao truyền không 

gián đoạn của Kinh điển và Mật điển, kho tàng đất, kho tàng tái khám phá, kho tàng tâm, 

những giáo huấn khẩu truyền, những trao truyền qua linh kiến và qua những hồi ức về 

tiền kiếp. 

Kể từ đó, bảy phương thức trao truyền được sử dụng như là kết cấu cho toàn bộ phần 

di sản tâm linh của Đức Chokgyur Lingpa—vị Sơ Tổ dòng truyền Chokling Tersar—và  

cuộc đời của vị khai Mật tạng vĩ đại này cũng được trình bày thông qua đó. Mỗi phương 

thức trao truyền đại diện cho những khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời của Ngài, 

và chúng được kết nối mật thiết với khung cảnh linh thiêng của Tây Tạng. Thông qua 

những kho tàng Ngài hiển lộ, chúng ta hiểu về vùng đất tâm linh Tây Tạng; nhờ biết về 

vùng đất ấy, chúng ta lại được hiểu rõ thêm về vị Đại Tertön. 

Vào ngày 25 tháng 2 năm 2023, Kyabgön Phakchok Rinpoche sẽ trình bày thành quả của 

một dự án đã diễn ra trong nhiều năm. Dự án này tập hợp lại những tài liệu liên quan đến 

cuộc hành trình hiển lộ Mật tạng của vị Đại Tertön. Nội dung này sẽ giúp chúng ta có thể 

kết nối với dòng truyền và khối di sản thâm sâu của Tổ Chokgyur Lingpa ở những mức 

độ sâu sắc hơn. 

Dưới đây là thông tin chính để tham dự buổi thuyết giảng trực tuyến của 

Rinpoche 

Ngày: 25 tháng 02 năm 2023 

Thời gian: 6:15-7:45 tối, giờ Việt Nam. 

Rinpoche sẽ giảng dạy bằng tiếng Anh. Đội ngũ Học Viện Samye sẽ tổ chức phần thông 

dịch trực tiếp sang tiếng Trung Quốc, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Việt, 

tiếng Thái, tiếng Indonesia, tiếng Pháp, tiếng Ukraina và tiếng Nepal. Các dịch giả của 

chúng tôi có cơ hội chia sẻ những phần giảng thuyết của Rinpoche với Tăng đoàn quốc 

tế là nhờ vào sự hỗ trợ từ các thí chủ. Nếu bạn phát tâm ủng hộ các hoạt động của nhóm 

dịch thuật Samye, bạn có thể đóng góp tại đây.  

https://samyeinstitute.org/
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Đăng ký tham dự buổi thuyết giảng của Rinpoche 

Bạn có thể tham dự buổi thuyết giảng này qua Zoom bằng cách điền vào biểu mẫu liên 

kết bên dưới.  

Đăng ký tại đây 

Chúng tôi cũng sẽ phát trực tiếp phần thuyết giảng của Rinpoche bằng tiếng Anh qua 

kênh YouTube; phần thông dịch trực tiếp sang các ngôn ngữ khác chỉ được phát qua 

Zoom. 

Đến tham dự trực tiếp buổi thuyết giảng của Rinpoche 

Rinpoche sẽ thuyết giảng dạy tại Khách sạn Hotel Tibet ở Boudha, Nepal. Do không 

gian giới hạn, nếu muốn tham dự trực tiếp, bạn cần phải đăng ký trước bằng liên kết 

bên dưới: 

Đăng ký tham dự trực tiếp 

Mong được thấy sự tham dự của bạn, 

Đội ngũ Học Viện Samye 

https://samyeinstitute.org/
https://samyeinstitute.zoom.us/meeting/register/tZ0odOqhqDovGtK_leSiNh17mI9kslP4mWmp
https://hoteltibetintl.com/
https://docs.google.com/forms/d/18RM9Oe_GPjSIHd6nzTELsq0KWTbzglq9mXEghUM4U-k/viewform?edit_requested=true

