ñåi SÜ GARCHEN RINPOCHe thuy‰t giäng
ThÙ Ba ngày 21 tháng 8, 2007
• Khai ThÎ & VÃn ñáp (2 - 4 gi© trÜa)
• Milarepa và Con ñÜ©ng Chuy‹n Hoá Sân HÆn (7 - 9 gi© tÓi)
KhÄu TruyŠn Kim Cang Bách T¿ Minh Chú & HÜ§ng DÅn Trì Tøng ñ‹ TÎnh Hoá NghiŒp ChÜ§ng

ñÎa ñi‹m: 14550 Magnolia St. #203, Wesminster, CA 92683
(Góc Magnolia và Hazard, trong khu ñŠn Th© Hùng VÜÖng và væn phòng LuÆt SÜ NguyÍn Xuân Nghïa, gÀn Bánh Mì Ch® CÛ)

Viet Vajra Foundation xin kính m©i quš thân h»u
Ç‰n tham d¿ chÜÖng trình thuy‰t pháp cûa
ñåi SÜ Garchen Rinpoche
• khai thÎ và giäi Çáp th¡c m¡c vŠ PhÆt Pháp
• thuy‰t giäng vŠ Milarepa và Con ñÜ©ng
Chuy‹n Hoá Sân HÆn thành TØ Bi &Trí TuŒ.

Milarepa:

VÎ thánh sÜ du già (yogi) lØng
danh nhÃt cûa PhÆt Giáo Tây-Tång, sinh vào th‰
k› thÙ 11, ÇÜ®c bi‰t Ç‰n nhÜ là ngÜ©i Çã có
th‹ tÎnh hoá tÃt cä ác nghiŒp, cä Ç©i tu tÆp thiŠn
ÇÎnh nÖi thâm sÖn cùng cÓc, và Çåt ÇÜ®c PhÆt
quä chÌ trong m¶t Ç©i!

Sinh trÜªng tåi miŠn ñông Tây-Tång vào
næm 1937, ñåi SÜ Garchen Rinpoche Ç©i
thÙ 8 là m¶t Çåi tæng thu¶c giòng
NhiŠu lÀn khi nh¡c Ç‰n Milarepa trong các bu°i
Drikung Kagyu, ÇÜ®c tuyên nhÆn là hoá
thuy‰t giäng, ÇÙc ñåt Lai Låt Ma Ç©i thÙ 14 Çã
thân vào næm lên 7 tu°i. Næm 22 tu°i,
xúc Ç¶ng Ç‰n rÖi lŒ; trong m¶t bu°i giäng tåi
vØa hoàn tÃt ÇÜ®c 2-1/2 næm chÜÖng
Dharamsala, không ngæn ÇÜ®c xúc Ç¶ng khi
trình tu Än thÃt thì ngài Çã bÎ Trung C¶ng
giam cÀm trong gÀn 20 næm, träi qua
nh¡c Ç‰n gÜÖng tu tÆp cûa Milarepa, Ngài Çã
cu¶c Cách Mång Væn Hoá trong lao tù. bÆt khóc thành ti‰ng trÜ§c m¥t tÃt cä Çåi chúng.
Qua bao gian kh° và không s©n lòng tu
tÆp, ngài Çã chÙng Ç¡c trí huŒ viên mãn.
Träi qua 20 næm trong ngøc tù Trung C¶ng,
Ngài ÇÜ®c bi‰t Ç‰n qua nh»ng chÙng
ñåi SÜ Garchen Rinpoche Çã noi gÜÖng tu tÆp
Ç¡c sâu dày, cÛng nhÜ qua lòng yêu
cûa Milarepa và chy‹n hoá hÆn thù thành tâm
thÜÖng vô b© b‰n dành cho tÃt cä chúng
sinh. Trên tay ngài lúc nào cÛng cÀm m¶t TØ Bi vô lÜ®ng, hi‰n tr†n Ç©i mình Ç‹ Çem låi l®i
‘kinh luân,’ và chi‰c kinh luân Çó ÇÜ®c
låc cho tÃt cä chúng sinh.
ngài quay liên tøc Ç‹ phóng toä ánh tØ
Garchen Buddhist Institute: www.garchen.net
bi gia h¶ Ç‰n chúng sinh trong sáu cõi.
Milarepa Film: www.milarepamovie.com
Chương trình do Viet Vajra Foundation bảo trợ. www.vietvajra.org. California (310) 638-3827 & Maryland (240) 238-1903
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