
 
 

Đại Dự Án  

Di Lặc  
Mông Cổ 

        ༊ Trưởng dưỡng lòng Đại Từ ༊ 

Một dự án tuyệt vời do  

Đức Đạt Lai Lạt Ma chỉ đạo 

Dưới sự hướng dẫn tâm linh của Thánh Đức Đạt Lai 
Lạt Ma, Đại Dự Án Di Lặc chính là  trọng tâm của tâm 
nguyện muốn kết nối trở lại với truyền thống tâm linh 
của người dân Mông Cổ, nơi mà Phật Pháp đã bị tàn 
phá trong nhiều chục năm qua. Mục đích của Dự Án 
là  giúp phát triển và phục hưng nền văn hóa Mông 
Cổ bằng cách xây dựng ngọn hải đăng vĩ đại nhất thế 
giới của Lòng Đại Từ. 

Ở trung tâm của Dự Án sẽ là một tôn tượng cao 177 
thước Anh của Đại Bồ Tát Di Lặc trong tư thế đứng 
thẳng. Di Lặc là một vị Phật hoặc cũng là vị Bồ tát của 
lòng Đại Từ. Tôn tượng sẽ được nối vào với một ngôi 
bảo tháp, và bảo tháp này được thiết kế hệt như ngôi 
bảo tháp riêng của Tôn Sư Atisha. Ngôi bảo tháp này 
sẽ bao gồm các tầng bậc khác nhau sử dụng cho việc 
giảng dạy giáo lý, thiền tập, cũng như cho việc lưu trữ 
các thánh xá lợi và nhiều bảo vật khác của Đức Phật 
Thích Ca. 

Nơi đây cũng sẽ trở thành là một trú xứ mới của Đức 
Đạt Lai Lạt Ma và sẽ phục vụ nhân loại như là một 
trung tâm giáo dục, tâm linh và văn hóa cho toàn thể 
thế giới. Nơi đây sẽ bao gồm các tu viện Phật giáo bất 
bộ phái, đại diện cho nhiều dòng truyền thừa và 
truyền thống tu tập khác nhau trên thế giới. Toàn thể 
khu vực phát triển của Đại Dự Án Di Lặc sẽ trở thành 
là một linh địa rất đặc thù giúp cho tất cả các truyền 
thống tâm linh đến gần với nhau trong sự an bình. 

“Đại Dự Án Di Lặc chính là một chiếc cầu nối để hàn 

gắn sự phân chia văn hóa.” 
                                             ~ Nguyệt San Lion’s Roar 

 

SƠ LƯỢC VỀ ĐỨC TỪ THỊ DI LẶC 

Nhiều vị đại đạo sư trong quá khứ đã từng dạy rằng 
những dấu chân của tôn tượng trong tư thế đứng 
thẳng của Bồ tát Di Lặc biểu hiện cho một đại kiếp 
vàng son sắp sửa đến. Di Lặc là Đại Bồ Tát hoặc Di Lặc 
cũng là Đức Phật của lòng Đại Từ, là vị Phật của tương 
lai. Danh hiệu Di Lặc (Maitreya) xuất xứ từ  từ ngữ 
‘maitri” trong tiếng Phạn, có nghĩa là từ tâm (hay là 
lòng Đại Từ). 

 

Ngọn hải đăng vĩ đại nhất thế giới của 
༊ Lòng Đại Từ ༊  

Trong thân tướng của một vị Bồ Tát, Đức Di Lặc đánh 
dấu cho sự chuyển biến tuyệt vời đưa đến sự may 
mắn tốt lành cho thế gian này. Ngài sẽ truyền bá giáo 
lý về lòng Đại Từ, và nhờ đó mà sự may mắn tốt lành 
của tất cả chúng sinh trong thế gian này sẽ được cải 
thiện. Con người sẽ dần buông bỏ thái độ và cách cư 
xử tiêu cực, và cùng với sự thực hành lòng Đại Từ, thọ 
mạng của họ sẽ bắt đầu tăng trưởng.  Cuối cùng thì 
con người sẽ có thể sống khỏe mạnh thật dài lâu, đến 
nỗi  gần như chẳng còn mấy ai biết  về những đau khổ 
của tuổi già và cái chết. 

TIẾN TRIỂN CỦA DỰ ÁN  

Hiện nay chúng tôi đã hoàn tất được 35% của tôn 
tượng Di Lặc và đang cố gắng gây quỹ  để xây dựng 
nốt phần còn lại. Mục tiêu của  chúng tôi là hoàn 

thành tôn tượng vào tháng 10 năm 2017 và ngôi 
bảo tháp vào năm 2018. 

 
Tâm nguyện của Dự Án là kích thước kỳ vĩ và vẻ trang 
nghiêm tuyệt mỹ của Đại Tôn Tượng Di Lặc sẽ đưa 
được biểu tượng thiêng liêng này trở về với những 
người dân Mông Cổ, và đồng thời cũng sẽ chạm đến 
được nơi tâm của rất nhiều người trên toàn cõi địa 
cầu.  

 

CÁC VỊ CỐ VẤN TÂM LINH 
 

 

 

  
  
  
  

  

Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 (hình trái) 

Tôn Sư Khamba Lama Gyabje Choijamts Demberel (hình phải) 

  

 

 

 

Đại Sư Lama Jhado Rinpoche (hình trái) 
Đại Tiên Tri Nechung/Hòa Thượng Thupten Ngodup  

(hình phải) 

---------------------------------------------------------------------------- 

__________ 

 

 

 

 

 

 

 

Địa chỉ: Grand Maitreya Project West, 1505 West St. Mary’s 
Road, #208, Tucson, AZ 85745 USA 
Điện thoại: 1-855-624-8741/1-855-MAITRI-1 (số miễn phí) 
Trang nhà: www.grandmaitreya.com  
Email: info@grandmaitreya.com  
Facebook: www.facebook.com/GrandMaitreya 
Fundly: www.fundly.com/grand-maitreya-project-west 
Paypal: www.paypal.me/grandmaitreya 
Tài khoản: The Grand Maitreya Project West 
                   Wells Fargo Bank, Acct. #2374153712 
 

*Các món cúng dường $10, $20, $40, $50, $75, $125, $200,  
$350, $2,00  và  $8,000 USD đều sẽ nhận được một món quà 
lưu niệm đặc biệt từ Đại Dự Án Di Lặc. Xin xem chi tiết tại 
trang nhà trong phần DONATION. Xin tri ân lòng từ to lớn của 
quý vị hảo tâm!   

 

*Đại Dự Án này không trực thuộc FPMT. 
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