PALTUL RINPOCHE
Sức Khoẻ và Tâm Linh trong Y Học Tây Tạng
THỨ BA, ngày 10 tháng 4 năm 2007 (7PM - 10PM)
Viet Vajra Foundation trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi
nói chuyện của Paltul Rinpoche về đề tài Sức Khoẻ và Tâm Linh
trong Y Học Tây Tạng tại 14550 Magnolia St., Suite 203,
Westminster, CA 92683 (góc Magnolia và Hazard, trong khu văn
phòng luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa, gần bánh mì Chợ Cũ) vào tối
THỨ BA, ngày 10 tháng 4 năm 2007, 7PM - 9PM. Trong buổi hội
luận này, quý vị có thể đưa ra các câu hỏi liên quan đến y học Tây
Tạng.
Paltul Rinpoche là vị hóa thân đời thứ 5 của giòng truyền thừa Baram
Kagyu, từng tu học về y lý Tây Tạng với đại y sỹ nổi tiếng của Tây
Tạng là đại sư Yonten Phuntsok và đã có nhiều năm thực tập dưới sự
hướng dẫn trực tiếp của đại y sỹ này. Paltul Rinpoche hiện cư ngụ ở
thành phố New York và thường xuyên đi du hóa nhiều nơi trên thế
giới. Những năm gần đây, Ngài có nhân duyên đặc biệt với người
Việt nên đã từng giúp tham khảo sức khoẻ cho nhiều người ở vùng
Maryland và Virginia. Trong những dịp này, Paltul Rinpoche đã
thuyết giảng thêm về y lý Tây Tạng, về ngũ đại và cách chuyển hóa
tâm để có thể hóa giải những căn bệnh khó trị của thân và tâm.

THAM KHẢO
MIỄN PHÍ VỚI
PALTUL RINPOCHE
Muốn gặp riêng Paltul Rinpoche để
tham khảo miễn phí, xin liên lạc điện
thoại để lấy hẹn…
Nam California từ ngày 4/4/2007
đến ngày 12/4/2007:
Quận Cam:
Mai Thy (714) 725-0789
Vùng Los Angeles:
Kim Phụng (310) 404-7227

Mùa xuân năm nay, Paltul Rinpoche nhận lời mời của Viet Vajra
Foundation - một tổ chức bất vụ lợi với ước nguyện nối kết và phổ
biến tài liệu tu học liên quan đến Kim Cang Thừa/Phật Giáo Tây
Tạng đến Phật tử Việt nam ở khắp nơi trên thế giới. Viet Vajra
Foundation cổ súy tinh thần bất bộ phái và tôn kính tất cả các giòng
truyền thừa của Phật Giáo Tây Tạng.
Trong tinh thần đó, Paltul Rinpoche sẽ đến Nam California từ ngày
4 đến ngày 12 tháng 4 năm 2007 và tại Mesa, Arizona từ ngày 13
đến ngày 16 tháng 4 năm 2007. Quý vị muốn gặp riêng Paltul
Rinpoche để tham khảo miễn phí, xin liên lạc điện thoại để lấy hẹn.

Nguyện ánh sáng thần diệu của đức Phật Dược Sư tỏa rạng khắp mười
phương để tất cả chúng sinh có thể hòa nhập tâm mình vào ánh sáng
Mesa, Arizona từ ngày 13/4/2007 đến
thần diệu đó, chuyển hóa tam độc ngũ độc thành từ bi trí tuệ, tiêu diệt
16/4/2007 tại tu viện Phước Tường,
10138 E. Broadway, Mesa, AZ 85208. tất cả nghiệp chướng và tật bệnh do tam độc ngũ độc gây ra.
Phone : (408) 380-2921
Kim Phụng (310) 404-7227

Trang nhà: www.vietvajra.org
Email: vietvajra@yahoo.com
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