
Đại Sư Garchen Rinpoche

Được sự chấp thuận của Ban Tôn Giáo Chính Phủ và Trung ương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, Ban 
tổ chức Pháp hội xin trân trọng thông báo về chuyến thăm và hoằng pháp của Đại sư Garchen Rinpoche 
cùng Tăng đoàn tại Việt Nam, tháng 7/2017. Ban tổ chức hoan hỷ kính mời chư Tăng Ni, quý Phật tử 
gần xa về dự Pháp hội trân quý cát tường này.

Đại sư Garchen Rinpoche sinh năm 1936, tại 
Nangchen, miền đông Tây Tạng. Ngài là đệ tử 
tâm truyền của đức Kyobpa Jigten Sumgon, vị tổ 
lừng danh của dòng Drikung Kagyu trong Phật 
giáo Tây Tạng. Đại sư được tuyên nhận là  hóa 
thân của một vị đại thành tựu giả trong thế kỷ 
thứ mười chín vào năm lên 7 tuổi.

Sau khi thọ nhận nhiều giáo huấn sâu xa và rộng 
lớn trong các truyền thống tu tập tại Tây Tạng, 
Ngài đã trải qua hai mươi năm miên mật ẩn tu, 
vượt qua nhiều gian khổ, thử thách. Ngài đã đạt 
được những chứng đắc sâu dày và phát triển toàn 
hảo tình yêu thương vô điều kiện và lòng từ bi 
rộng lớn với mục đích hiến trọn đời mình để 
đem lại lợi lạc cho tất cả chúng sinh.

Trong suốt hơn 30 năm qua, đại sư Garchen 
Rinpoche đã không ngừng mệt mỏi hoằng pháp 
lợi sinh trên hơn 15 quốc gia ở khắp ba châu lục 
Á, Âu, và Mỹ. Ngài toàn tâm trao truyền những 
giáo lý thâm diệu của đức Phật ở cả ba thừa: 
Nguyên thủy thừa, Đại thừa, và Mật thừa. Ngài 
đã truyền cảm hứng và chuyển hóa cuộc đời của 
rất nhiều người trên khắp thế giới. Do vậy mà đại 
sư Garchen Rinpoche đã nhận được sự yêu mến 
và tôn kính lớn lao từ hàng ngàn người trên toàn 
thế giới. 
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Ngài và tăng đoàn đến sân bay Nội Bài, thủ đô Hà nội.      
Ngài và Tăng đoàn nghỉ ngơi, thăm quan thành phố Hà nội, thăm quan chùa 
Phật Tích, Bắc Ninh.      
tại Chùa Sủi, huyện Gia Lâm, Tp. Hà nội: 
Lễ quán đảnh Phật Dược Sư và cầu nguyện quốc thái dân an; �uyết giảng 
“Phương pháp vượt qua bệnh tật (�ân và Tâm).      
tại Chùa Trung Hậu, huyện Mê Linh, Tp. Hà Nội:
Lễ quán đảnh “Đại �ủ Ấn 5 nhánh - Con đường đạt tới trí tuệ Ba-la-mật” và  
cầu nguyện quốc thái dân an.      
tại Chùa Trung Hậu, huyện Mê Linh, Tp. Hà Nội:
- Giáo huấn tinh yếu về �iền định và trực chỉ chân tâm dựa trên bài kệ Đại 
Nguyện Phổ Hiền Như Lai.
- Hướng dẫn thực hành thiền chỉ & thiền quán Từ-Bi-Tâm cùng Đại sư 
Garchen Rinpoche.      
Ngài và Tăng đoàn bay đi thành phố Hồ Chí Minh.

�ứ tư  5/7. 22h00      
Từ 6/7 đến 12/7

      
�ứ năm 13/7
14h00 - 18h00

      
�ứ sáu 14/7
14h00 - 18h00

      
�ứ bảy 15/7 & 
Chủ nhật 16/7
9h30 - 17h30

�ứ hai 17/7
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Ngài và Tăng đoàn nghỉ ngơi, thăm chùa Vĩnh Nghiêm, Tp. HCM.      
tại Chùa Giác Sanh, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh:
Lễ Quán đảnh Bổn tôn giai đoạn �ân trung ấm(Quán đảnh Shitro) và cầu 
nguyện quốc thái dân an.      
tại Chùa Giác Sanh, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh:
Giáo huấn giai đoạn thân trung ấm.      
tại Chùa Tây Tạng, Tp. �ủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương:
- Giảng về Pháp chuyển di tâm thức (Phowa)
- �ực hành Pháp chuyển di tâm thức (Phowa)       
tại Chùa Tây Tạng, Tp. �ủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương:
Trưởng dưỡng lòng từ bi qua giáo huấn 37 Pháp tu Bồ tát; �iền về lòng từ bi 
cùng Rinpoche      
Ngài và Tăng đoàn nghỉ ngơi, thăm quan Tp. Hồ Chí Minh.      
Ngài và Tăng đoàn bay về nước, kết thúc chuyến Hoằng Pháp tại Việt Nam.

�ứ ba, 18/7      
�ứ tư 19/7
14h00 - 18h00

      
�ứ năm 20/7
9h30 - 17h30      
�ứ bảy 22/7
14h00 - 18h00

      
Chủ nhật 23/7
9h30 - 17h30

      
Từ 24/7 đến 25/7      
�ứ tư, 26/7

(tính theo dương lịch)
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