Great News! H.E. Ayang Rinpoche is coming to Toronto in May! He will be bestowing TNM (True Nature Mind)
teachings on May 13.
Time: 9:00am-12:00pm 2:00pm-5:00pm
Address: 781 Warden AVE. Toronto, ON, M1L 4C2
True Nature of Mind:
In the instructions, Rinpoche introduces practitioners to their Buddha Nature, pure awareness or rigpa. Through
this introduction and subsequent practice, one can calm, focus and direct the mind beyond ordinary thoughts
and emotions.
You can choose any of the following ways to register for the course:
1. Please click the link : http://amitabhafoundation.ca/2017-tnm/,
2. Email us at info@amitabhafoundation.ca,
3. Join us in wechat group for registration
4. Text message to 647-909-3288
Suggestion Donation: CAD$150
Pre-requirements: You must have taken refuge ordination before. If this is your first time attending the True
Nature of Mind teaching, you must first have an interview with Ayang Rinpoche. If you attended Ayang
Rinpoche's True Nature of Mind teaching before, you don't need to be interviewed again and can directly
register for the course.
If you need an interview for this teaching, please register with us ASAP. Please provide your name, phone
number, email address, and indicate that you need an interview. If you require a receipt mailed from us, please
also provide your mailing address.
More details regarding this teaching will be found on flyers and online at http://www.amitabhafoundation.ca/
With metta,
Toronto Amitabha Foundation

****************************************************************************************************************************
各位亲爱的同修
尊贵的安阳仁波切将于5月莅临多伦多传授非常珍贵的“心之本性”的修法教授。
法会时间：5月13日9:00am—12:00pm 2:00pm—5:00pm
地址：加拿大灵岩山中华寺 781 Warden AVE. Toronto. M1L 4C2
教授语言：英文，中文，越南语
您可选择以下任何一种报名方式：
1.点击以下链接http://amitabhafoundation.ca/2017-tnm/
2.发电子邮件info@amitabhafoundation.ca
3.进入微信群跟贴（扫描所附微信二维码申请入群）
4.电话短信647-909-3288
心之本性教授简介：
此教授中上师为弟子直指心性、明觉真心。通过此持续修持弟子 将能放下杂染心绪，净离尘垢，认知本性，进

而保任佛性真心。
要求: 如果您是第一次参加心之本性的教授，您必须是已经皈依三宝的佛教徒，并需要与仁波切一对一面试。
如果您之前已经参加过安阳仁波切心之本性的教授， 则可不需面试。
如果您需要面试安排，请尽快用以上方法注册您的信息，告知您的姓名，电话，电子邮件，并注明“参加面试”，
等信息。如果您需要我们邮寄收据，请您留下您的邮寄地址。
建议学费：CAD $150
更多有关本次法会的详情请参考海报或访问我们的网站：http://www.amitabhafoundation.ca/

此致
多伦多阿弥陀佛基金会

****************************************************************************
Kính Thưa Đại Chúng ,
Tin Tốt ! Đai Sư Tôn quí Ayang Rinpoche sẽ đến Toronto vào Tháng 5 ! Ngài sẽ hướng dẫn phương pháp
Hành Trì Và An Trú Trong Phật Tánh (Cách Nhận Thức Tâm Bản Nhiên).Nếu quí vị tham dự phương pháp
thực hành tối hảo này, xin vui lòng đăng ký sớm với ban tổ chức qua những phương cách như sao.
1 . email : info@amitabhafoundation.ca
2. đăng ký trên trang mạng, website: http://amitabhafoundation.ca/2017-tnm/.
3.đăng ký vào Wechat
4. vào nhóm MSG 647 909 3288
5. điện thoại nói tiếng việt : 416 238 1606
Xin Lưu Ý với những phật tử lần đầu học lớp này với Ayang Rinpoche cần phải diện kiến với Rinpoche để xem
động lực tu học có phù hộp với lớp học này không. Và đã qui y tam bảo rồi . Xin hoang hỷ đăng ký sớm với
BTC và ghi rõ thông tin(tên,số phone, email address) để ban tổ chức tiện việt sắp xếp thời gian cho buổi diện
kiến này .
Muống biết thêm chi tiết xin vào trang website : http://amitabhafoundation.ca .
Địa điểm Chùa Bát Nhã :781 Warden Ave.Toronto M1L 4C2 Canada
Tháng 5/13/2017: 9:00am-12:00pm 2:00pm-5:00pm
Chương trình được dịch san, English, Chinese, Vietnamese
Đề nghị đóng góp : $150
Nếu chương trình có thể thai đổi vào giờ chót chúng tôi sẽ thông báo sau

