Nữ Đạo Sư Mindrolling

Jetsün Khandro Rinpoche
Giáo Pháp Lojong
Luyện Tâm
Thứ Bảy & Chủ Nhật
Ngày 4 & 5 tháng 8, 2018
từ 10g sáng ~ 5:30g chiều
Nghỉ giải lao từ 12g trưa~2:30g chiều
Ghi danh tại
$110 / 2 ngày hay $60 một ngày
Kể cả cơm trưa
Mindrolling Jetsün Khandro Rinpoche,
là người sáng lập và lãnh đạo tâm linh của
Liên Hoa Viên (The Mindrolling Lotus
Garden) tại Virginia, là trưởng nữ của Kyabje Mindrolling Trichen. Sanh trong
dòng truyền thừa Mindrolling, là dòng nổi tiếng suốt thời gian trong lịch sử đã có rất nhiều ni sư đạt
thành tựu. Khi lên 2 tuổi, Khandro Rinpoche được Đức Karmapa đời thứ 16 xác nhận bà là tái sanh
của vị Không Hành Nữ (Dakini) vĩ đại của Tsurphu, Khandro Ugyen Tsomo, là một trong những nữ
đạo sư lừng danh nhất trong thời đại của bà. Vì vậy, đương kim Jetsün Khandro Rinpoche đang nắm
giữ vai trò hộ trì cả hai dòng Nyingma và Kagyu. Bà là một trong những đạo sư Tây Tạng nổi tiếng
nhất hiện nay ở Tây phương.
Lojong xuất xứ được truyền tới Tây Tạng từ một bậc thầy Ấn Độ vĩ đại Atisha. Lojong là lối rèn
luyện, chuyển hoá tâm theo truyền thống của Phật giáo Tây Tạng và được dựa trên một bộ sách
gồm những câu châm ngôn do Geshe Chekhawa biên soạn tại Tây Tạng vào thế kỷ thứ 12. Lối thực
hành này chuyên môn về rèn luyện và thanh tịnh hoá thái độ và động cơ thúc đẩy của bản thân. Bộ
sách gồm 59 câu châm ngôn được soạn thảo như liều thuốc chữa trị những tạp khí vô bổ mang đến
đau khổ và phiền não.
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Fawn Bui: 703.623.5492
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