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3 Ngày Thuyết Giảng Đặc Biệt dành cho Cộng Đồng May 13 - 15, 2016

Tôn Giả Hungkar Dorje Rinpoche được sanh vào một gia đình của những bậc Thầy 
giác ngộ. Ngài đã được chứng nhận là tái sanh của Đại Sư Do Khyentse Yeshe Dorje 
(Hoá thân trí tuệ của Tổ Jigme Lingpa). Ngài là Trụ Trì của Tu Viện Thubten Chokor Ling
tại Tây Tạng. Ngài cũng làm những việc nhân đạo như xây trường học, bệnh viện, lập quỹ 
giúp đỡ những người già và tàn tật. Lời giảng dậy của Ngài đã được lan truyền khắp mọi 
nơi trên thế giới. Kính mời quý vị đến tham dự những buổi thuyết giảng kiết tường này để 
thức tỉnh lòng từ bi và soi sáng Phật tánh của chúng ta.

Thứ Sáu, May 13  th   - Thuyết Giảng và Truyền Khẩu Pháp Vô Lượng Thọ Phật Amitâyus

Amitâyus là vị Phật của trường thọ, phước và huệ. Khi cuộc sống của con người bị đe doạ bởi 
bịnh tật, tai nạn hoặc thọ mạng ngắn ngủi, đó là một cản trở lớn trên đường tu hành của 
chúng ta. Chúng ta cần sức khoẻ tốt, thọ lâu dài, phước và và huệ để đạt được mục đích trong 
cuộc sống và thành tựu trên con đường giác ngộ. Pháp của Phật Amitâyus rất quý báu, khi 
thực hành chúng ta sẽ nhận được phước, huệ, từ bi, bệnh tật tiêu trừ, và trường thọ. Thành tâm
thực hành sẽ tiêu trừ những nguy hiểm cho tuổi thọ của mình và cho người khác. Tu tập với 
lòng từ bi sẽ được vô lượng phước đức, hoá giải vô số ngiệp chướng, kể cả bệnh tật và 
chướng ngại cho tuổi thọ, đạt đến giác ngộ giải thoát.

Thứ Bảy, May 14  th    - Thuyết Giảng và Truyền Khẩu Pháp Phật Tài Bảo

Orgyen Dzambhala là hoá thân của Phật Liên Hoa Sanh cùng với tám thân tướng Tài Bảo của 
Ngài trong hình thức Dzambhala. Phật Liên Hoa Sanh đã cất giữ mật tạng kiết tường này và 
được Đại Sư Orgyen Kusum Lingpa khai mở và truyền lại cho Tôn Giả Hungkar Dorje 
Rinpoche. Đây là bộ pháp quý giá cho những người đang gặp khó khăn về tài chánh và tất cả 
những sự bất hạnh. Sự may mắn của pháp này đến rất nhanh để đem lại thành công, hạnh 
phúc, tài lọc và phước báu cho tâm linh. Orgyen Dzambhala giúp hoá giải khó khăn và ngèo 
khổ bằng cách tăng trưởng phước và tài bảo. Nếu thực hành pháp này với cái tâm rộng lượng 
và đối sử tốt với tất cả chúng sinh, chúng ta sẽ ổn định được tài chánh và đạt đến con đường 
giác ngộ giải thoát.

Chủ Nhật, May 15  th   - Chuyển Hoá Những Chướng Ngại và Phiền Não Thành Phật Quả       

Tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Chúng ta ai cũng muốn được hạnh phúc và bình yên mãi 
mãi. Tu hành giúp cho chúng ta giải thoát khỏi luân hồi sinh tử. Nhưng con đường đến Phật 
Quả không phải dễ dàng. Đó là một con đường có đầy chướng ngại và phiền não che khuất 
tâm thức con người. Những chướng ngại này cản trở “Phật tánh” của mình. Những khó khăn 
này có thể cản trở chúng ta bước vào hoặc tiến hành trên con đường đạo. Sự che khuất của 
tâm trí càng ngăn cản chúng ta đạt đến Phật Quả. Chư Phật cũng từng là những chúng sanh 
nhưng vì đã chuyển hoá được tất cả chướng ngại vô minh của tâm trí nên mới chứng quả 
vô thượng Bồ Đề. Mời quý vị đến tham dự để biết cách chuyển hoá những chướng ngại, 
phiền não và đau khổ của mình để đạt được giác ngộ trên đường đến Phật Quả.

Chương Trình và Địa Điểm:

Ngày: Thứ Sáu và Thứ Bảy, (May 13-14) Ngày: Chủ Nhật, (May 15)
Giờ:  11:00 am - 1:00 pm, 2:30 - 4:30 pm Giờ:    1:30-3:30 pm, 4:00-6:00 pm

Tại:  CHÙA CỔ LÂM PAGODA Tại:  CHÙA SAKYA MONASTERY
         3503 S Graham St, Seattle, WA 98118          108 NW 83rd St, Seattle, WA 98117

Vào cửa miễn phí.  Xin vui lòng ghi danh trước.  Cơm chay trưa ngày thứ sáu & bảy.
Contact: Anthony 425.772.3488 / Denise 425.772.3317 - Email: seattleteachings@gmail.com
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