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Cúng dường Pháp hội:
Không có món quà nào trân quý và đức hạnh hơn món quà Pháp. Việc cúng dường 
cho Pháp hội sẽ đóng góp vô cùng to lớn vào nỗ lực xiển dương  Phật Pháp, giúp 
cho giáo pháp lan tỏa,  và  sẽ mang lại lợi ích lớn lao cho bản thân, gia đình, và toàn 
thể hữu tình chúng sinh. 

CHƯƠNG TRÌNH 
14/8 - 17/8 2014 (Thứ năm – Chủ nhật)

Chú ý:
• Cần mang thẻ Pháp hội hàng ngày trong suốt thời gian tham dự 

Pháp hội 
• Đề nghị các đạo hữu ăn chay trong thời gian tham dự Pháp hội; 

không ăn trứng và  các món ăn mặn (có thịt). Ngoài ra không ăn 
tỏi, hành trong thời gian tham dự Pháp hội. Đơn vị hỗ trợ   

Đơn vị tổ chức   

DRIGAR THUBTEN DARGYE LING

DRIGAR THUBTEN DARGYE LING

100 Million Ami Dewa 
Recitation Retreat

Lợi ích của việc thọ 
nhận Quán đảnh 
Bạch Quan Âm 
(White Tara)

Bạch Quan Âm 
(White Tara) chính là 
sự biểu hiện công hạnh 
giác ngộ của chư Phật. 
Ngài còn biểu trưng cho lòng 
đại bi của Phật mẫu. Danh hiệu của 
Ngài cũng có nghĩa là ‘giải phóng’, 
[bởi vì] đức Bạch Quan Âm bảo vệ 
tất cả chúng sinh tránh khỏi mọi 
nguy hiểm và khó khăn. 

The 4th 

RECITATION RETREAT

8:30 am - 2:30 pm Chương trình giống mọi ngày   
3:00 - 5:00 pm  Lễ Puja “Amitabha Jang Chog”   
6:00 - 8:00 pm   Lễ gia trì và tổng hồi hướng   

8:30 am Đăng ký   
9:00 am  Thuyết giảng “Tám kệ chuyển tâm” trước tác bởi 

Geshe Langri Thangpa Dorje Senge 
 Trì tụng tâm chú A DI ĐÀ  (đợt trì tụng thứ 1)
10:30 am Nghỉ giải lao      
11:00 am  Trì tụng tâm chú A DI ĐÀ  (đợt trì tụng thứ 2)   
12:30 pm Nghỉ ăn trưa    
1:30 pm  Trì tụng tâm chú A DI ĐÀ  (đợt trì tụng thứ 3)   
3:30 pm Nghỉ giải lao  
4:00 pm  Trì tụng tâm chú A DI ĐÀ  (đợt trì tụng thứ 4)   
6:00 pm Nghỉ ăn tối 
7:00 pm  Thuyết giảng “Tám kệ chuyển tâm” trước tác bởi 

Geshe Langri Thangpa Dorje Senge 
 Trì tụng tâm chú A DI ĐÀ  (đợt trì tụng thứ 5)
9:00 pm Hồi hướng công đức     
9:30 pm  Kết thúc   

Ngày cuối khóa tu (17/8)

Địa điểm:
Khách sạn MARINA BAY SANDS, 
hội trường SIMPOR Ballroom, Tầng 4
Chương trình 
13/8/2014   Thứ tư  |  7h30 tối – 9h30 tối
• Quán đảnh Bạch Quan Âm (White Tara)  (mở cửa tự do) 
Từ 14/8/2014  đến 17/8/2014  /  Thứ năm đến Chủ nhật
9h sáng – 9h30 tối 
• Khóa chuyên tu trì tụng 100 triệu biến A-Di-Đà (cần có vé 

Pháp hội)
17/8/2014    Chủ nhật (từ 3h chiều trở đi, mở cửa tự do cho 
công chúng)    
• Lễ cầu nguyện “Amitabha Jang Chog Puja” 3h00 chiều – 

5h00 chiều
• Gia trì và đại lễ hồi hướng 6h00 chiều – 8h00 chiều
*** Trong thời gian Pháp hội, Đạo sư Garchen Rinpoche sẽ thuyết giảng 
về chủ đề “Tám bài kệ chuyển hóa tâm” trước tác bởi Ngài Geshe Langri 
Thangpa Dorje Senge 

PHÁP HỘI CHUYÊN 
TU TRÌ TỤNG 

100 TRIỆU BIẾN TÂM 
CHÚ PHẬT A-DI-ĐÀ

Vé Pháp hội: 
• $110/người bao gồm cả ăn trưa và ăn tối
• Người cao tuổi (từ  60 tuổi trở lên) & sinh viên được hưởng giá vé ưu đãi: 

$80/người
Có thể mua qua mạng, Sistic Ticketing Hotline : +65 63485555
www.sistic.com.sg
Pháp hội dự kiến có phiên dịch ra tiếng Việt.

Để nhận được hỗ trợ từ Ban tổ chức Pháp hội tại Sing-ga-po, xin liên hệ: 
+65 9140 2896 / +65 8369 2558 (tiếng Anh)    enquiry@amidewa-retreat.com
Để nhận được sự hỗ trợ từ đầu mối liên lạc tại Việt Nam hoặc tìm hiểu qua tiếng 
Việt, xin liên hệ:
Chị Đoàn Thu Huyền    Phone: 0906868721; email: huyen2307@yahoo.com 
Để biết thêm thông tin, xin vào trang WEB: www.amidewa-retreat.com
Muốn đọc thêm phần thông tin tiếng Việt, xin bấm vào link dưới đây: 
http://amidewa-retreat.com/web/vn/2014

Quán đảnh Bạch Quan 
Âm biểu trưng cho công 
hạnh  giúp tâm an dịu 
và bình ổn, mang đến 
sức khỏe, trường thọ, 

và sự thuận duyên. 
Nhận được năng lượng 

gia trì từ lễ quán đảnh cũng 
sẽ giúp các hành giả trưởng 

dưỡng những phẩm hạnh của đức 
Bạch Quan Âm, xua tan mọi chướng 
ngại, và tập trung tốt hơn vào việc 
tu tập và thực hành Pháp. 



Sơ lược về Đạo sư 
Garchen Rinpoche 

Các tái sinh  của dòng truyền Garchen 
Rinpoche bắt nguồn từ đại thành tựu 
giả Gar Chodingpa, là đệ tử tâm truyền 
của đức Jigten Sumgon – người sáng 
lập dòng truyền thừa Drikung Kagyu. 

Qua nhiều đời, Garchen Ripoche đã 
luôn là một hành giả du-già vĩ đại 
thuộc giòng truyền thừa Drikung 
Kagyu. Garchen Rinpoche đời thứ 8 
hiện thời được biết đến khắp nơi như 
là một Đạo sư  với lòng đại từ đại bi 
vô bờ bến. Ngài còn là một đại thành 
tựu giả đã chứng đắc pháp tu Nội hỏa 
(Tummo). Bên cạnh đó, Ngài còn có 
một vai trò quan trọng trong việc trì 

H.E Garchen 
Rinpoche chủ trì 
Pháp hội chuyên tu.

Ven. Dorzin 
Dhondrup Rinpoche 
chủ xướng trì tụng.

Pháp hội chuyên  tu niệm (hay tu trì) 
tâm chú của đức Ai Di Đà và quán 
tưởng Phật A-Di-Đà  để giúp xóa tan 
đi những tập khí và cảm xúc tiêu cực 
như sân hận, đố kỵ, và những năng 
lượng mê lầm như tham đắm, luyến 
ái .v.v. Những  bám chấp đã để lại dấu 
ấn trong thân-khẩu-ý sẽ được tịnh 
hóa, Bồ đề tâm được tăng trưởng, và 
Phật tánh sẽ dần được hiển lộ.  

Pháp hội chuyên tu trì với Garchen 
Rinpoche sẽ là cơ hội vô cùng trân quý 
để chúng ta kết nối và nhận được gia 
trì từ đức Phật A-Di-Đà, để tích lũy 
công đức thù thắng cho tâm nguyện 
tái sinh nơi Cõi Tịnh Độ Cực Lạc của 
chúng ta và của hữu tình chúng sinh.

Lợi ích của Pháp 
hội chuyên tu trì 
tụng tâm chú Phật 
A-Di-Đà 

Giới thiệu về Pháp hội 

Pháp hội chuyên tu trì tụng tâm chú 
Phật A-Di-Đà được tổ chức hàng 
năm tại Sing-ga-po, xuất phát từ tâm 
nguyện lớn lao của Đạo sư Garchen 
Rinpoche.  Trung tâm Phật học Drigar 
Thubten Dargye Ling tại Sing-ga-po, 
do Dorzin Dhondrup Rinpoche trụ trì, 
là nơi tổ chức Pháp hội này hàng năm.
 
Năm 2014 này đánh dấu lần thứ 4 
trong bốn năm liên tục, Pháp hội 
chuyên tu trì tụng 100 triệu biến tâm 
chú Phật A Di Đà được cử hành tại 
Sing-ga-po dưới sự dẫn dắt của Đạo sư 
Garchen Rinpoche. Trung tâm  Drigar 
Thubten Dargye Ling mời tất cả các 

đạo hữu đến từ mọi truyền thống Phật 
giáo tham gia sự kiện đầy ý nghĩa này. 
Đây là cơ hội tuyệt vời để được cùng 
tu tập dưới sự hướng dẫn của Đạo sư 
Garchen Rinpoche, và là cơ hội để 
mang lại lợi ích vô cùng to lớn cho bản 
thân và người khác.  

giữ giòng truyền thừa. Ngài đã thành 
tựu viên mãn pháp tu Bổn tôn Bạch  
Quan Âm (White Tara). 

Sơ lược về Dorzin 
Dhondrup Rinpoche

Dorzin Dhondrup Rinpoche sinh 
ra và lớn lên tại làng Dochug thuộc 
vùng Nang-chen, tỉnh Thanh Hải. 
Vào năm 1984, Rinpoche tham gia tu 
học chương trình Phật học căn bản tại 
tu viện Gargon.  Sau đó Rinpoche tiếp 
tục nghiên cứu chuyên sâu về Phật 
học tại Học viện Phật giáo Drikung 
Kagyu tại Dehra-Dun, Ấn Độ. Năm 
2007, Đạo sư Garchen Rinpoche đã 
cử Dorzin Dhondrup Rinpoche đến 
Sing-ga-po để thành lập và trụ trì 
trung tâm Phật học Drigar Thubten 
Dargye Ling.
 
Từ đó đến nay, Dorzin Dhondrup 
Rinpoche đã giảng dạy giáo Pháp tại 
các trung tâm Phật Pháp của dòng 
truyền thừa Drikung Kagyu tại châu 
Á, Mỹ, và châu Âu.

Nói về cõi Tịnh Độ Cực 
Lạc, đức Pháp vương dòng 
truyền thừa Drikung Kagyu 
- ngài Chetsang Rinpoche - 
đã tuyên giảng rằng: 

Nói về cõi Tịnh Độ Cực Lạc thì tinh 
túy của những lời khẩn cầu và tâm 
nguyện là: “Nguyện cho một Cõi Tịnh 
Độ được thiết lập để những chúng sinh 
bình thường với nghiệp bất tịnh, những 
chúng sinh có ác nghiệp, những người 
chưa  từ bỏ ác hạnh, có thể  đến được 
nơi ấy … Khi đã đến cõi Tịnh Độ Cực 
Lạc, các con sẽ không phải trở lại luân 
hồi sinh tử nữa, mà sẽ có mọi điều kiện 
tích cực và tốt lành để tích tập công 
đức và khai mở trí tuệ nguyên sơ. Ở 
cõi đó, các con sẽ có thể từ bỏ mọi ác 
hạnh và có thể hành trì  để điều phục 
và tu tâm cho tới khi thuần thục. Và 
cuối cùng thì các con có thể đạt được 
giác ngộ viên mãn”.


