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Web: www.drikungseattle.org
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.Trong những năm tháng vàng son nhất của cuộc đời, Đại Sư
Garchen Rinpoche đã bị nhà cầm quyền Trung Cộng giam cầm
trong gần hai mươi năm tại Tây Tạng. Ngay trong chốn lao tù,
ngài đã gặp được bổn sư của ngài là Khenpo Munsel, và đã tu
tập trong ẩn mật và chứng đạo trong chốn lao tù. Sau khi
được trả tự do, Garchen Rinpoche đã đi hoằng hóa và ban
truyền giáo pháp ở khắp nơi trên thế giới, chia sẻ ánh hào
quang trí tuệ và tạo cảm hứng tu tập cho nhiều người. Qua
thân giáo, ngài hướng dẫn cho chúng ta phương cách làm thế
nào bằng vào tình yêu thương và lòng bi mẫn mà ta có thể
vượt qua được các chướng ngại và thử thách lớn lao.

Thứ Sáu ngày 21/4, 7g.-8:30g. tối
Pháp thoại dành cho đại chúng:
"Niềm Cảm Hứng Tu Tập Trong Giai Đoạn Khó Khăn"

Thứ Bảy ngày 22/4, 10g. sáng-5:30g. chiều
Thuyết giảng về chứng đạo ca của Milarepa. Milarepa
là vị thánh sư du già của Tây Tạng—người đã đem lại
nguồn cảm hứng vô biên cho sự miên mật hành trì và
là suối nguồn trí tuệ vĩ đại.

Chủ Nhật ngày 23/4, 10g. sáng-5:30g. chiều
10g. sáng-12g. trưa: Lễ Quán đảnh Thích Ca Mâu Ni Phật
2:30g.-5:30g. chiều: Thuyết giảng về chứng đạo ca
Milarepa (tiếp theo)

Thứ Năm ngày 27/4, 3g.-3:30g. chiều
Hội kiến với Garchen Rinpoche: dành riêng cho cộng
đồng Phật tử và thính chúng người Việt

Thứ Sáu ngày 28/4, 10g. sáng-5:30g. chiều
Thuyết giảng về Ba Mươi Bảy Pháp Tu Của Bồ Tát

Thứ Bảy ngày 29/4, 10g. sáng-5:30g. chiều
Thuyết giảng về Ba Mươi Bảy Pháp Tu Của Bồ Tát

Chủ Nhật ngày 30/4, 10g. sáng-6g. chiều
Có lối đi dành cho xe lăn. Kinh sách sẽ được phân phát tại pháp
hội. Chùa Dược Sư nằm cách đường xe Othello Staion 4 block
đường (từ phi trường có thể lấy xe lửa đến thẳng địa điểm). Quý
đạo hữu đến từ xa có thể nghỉ qua đêm tại chùa. Sẽ có thông dịch
Anh, Việt, Hoa. Có thể thỉnh thức ăn chay vào buổi trưa tại chùa.

10g. sáng-12g. trưa: Lễ Quán đảnh Dược Sư Phật
2:30g.-4g. chiều: Lễ Quy Y
4g.-5:30g. chiều: Lễ Cầu Siêu (**xin ghi danh tại pháp hội
hoặc qua email: info@drikungseattle.org)
5:30g.-6g. chiều: Hồi hướng và cúng dường khăn kata

Nhờ vào sự bảo trợ rất quảng đại của Chùa Dược Sư mà chương trình thuyết giảng và quán đảnh sẽ được mở rộng dành
cho tất cả Phật tử người Việt tham dự miễn phí. Tuy nhiên, ban tổ chức Drikung Seattle xin hoan nghênh và tri ân mọi
đóng góp từ quý đạo hữu. Đây là một nhân duyên hy hữu khi lần đầu tiên Garchen Rinpoche sẽ đến an trú tại một ngôi
chùa Việt Nam trong hai tuần để hóa duyên trong cộng đồng Phật tử người Việt tại Seattle.
Ban tổ chức Drikung Seattle mong mỏi sẽ nhận được sự quan tâm và hỗ trợ từ quý đạo hữu để chia sẻ gánh nặng chi phí
với ban tổ chức (tài trợ vé máy bay, thực phẩm, hoa, nến, nhang đèn, in ấn, quảng cáo, phẩm vật, v.v.). Nếu muốn phát
tâm đóng góp, xin tìm hiểu thông tin tại Bàn Tiếp Tân dành cho người Việt ngay tại pháp hội, hoặc liên lạc trước qua
info@drikungseattle.org hoặc đt: 206-420-9278. Ban tổ chức Drikung Seattle xin thành tâm cảm niệm công đức và sẽ xin
kính dâng danh sách bảo trợ lên Garchen Rinpoche để ngài chứng giám cho tâm rộng cúng dường của quý đạo hữu.

