Giới Thiệu Sơ Lược Tôn Giả Hungkar Dorje Rinpoche:

Tôn Giả Hungkar Dorje Rinpoche là hóa thân của Đại Sư Do Khyentse, một vị Tổ vĩ đại của dòng Cổ Mật. Ngài sinh trưởng trong vùng
Golog xứ Amdo tại Tây Tạng. Từ thuở nhỏ, Ngài đã tu học dưới sự dìu dắt của thân phụ Ngài là Khai Mật Tạng Đại Pháp Vương
Orgyen Kusum Lingpa, và các vị thầy khác, về nhiều môn học khác nhau và giáo lý của tất cả các tông phái Phật Giáo tại Tây Tạng.
Hiện nay, Ngài là viện trưởng trụ trì Tu Viện Lung Ngon trong vùng Golog, một trong những tu viện chính rất nổi tiếng tại miền đông Tây
Tạng, với cả ngàn vị tăng đang thọ nhận giáo pháp và tu học.
Tôn Giả Hungkar Dorje hoằng dương cả Hiển Giáo lẫn Mật Giáo khắp Tây Tạng, và Ngài cũng đến giảng dạy Phật pháp cho rất nhiều
đệ tử tại các quốc gia khác.
Giáo pháp của Ngài đặc biệt chú trọng đến lòng từ bi. Ngài tâm thành cổ võ cho việc ăn chay và tinh thần bất bạo động, và tin rằng điều
quan trọng là phải giáo dục quần chúng trên các lãnh vực như sự hòa hợp trong nhân loại.
Về mặt khác, Ngài cũng đã thiết lập được một ni viện đầu tiên trong lịch sử vùng Golog, tạo điều kiện tốt đẹp cho hàng trăm ni sư có
nơi tu học, và Ngài cũng mong mở mang thêm nữa để cung cấp chỗ tu học cho nhiều ni sư hiện đang thiếu nơi cư trú thích hợp.
Trong hoàn cảnh giáo dục nghèo nàn tại Golog, Ngài vẫn thành lập được một trường kỹ thuật đa ngành với khả năng dạy nghề miễn
phí cho hàng ngàn học viên. Phòng ốc đã được xây cất xong theo tiêu chuẩn cao, và hiện đang có mấy trăm học viên theo học.
Mỗi năm, Ngài đều nhiều lần tổ chức tặng y phục, thực phẩm cho hàng trăm tăng ni, dân nghèo và người già cả có nhu cầu; và cũng phát thuốc miễn phí cho
nhiều ngàn người dân.
Không những đối với con người mà thôi, Ngài còn chăm lo cho đến cả loài vật. Ngài đã cảm hóa được càng lúc càng nhiều dân Tây Tạng và các nơi khác từ bỏ
việc săn bắn và buôn bán thịt da thú vật; và đã thiết lập được truyền thống phóng sinh thường xuyên với số lượng ngày càng nhiều.
Thầy Hungkar Dorje nói rằng: khi tự coi mình là một nhà từ thiện và một nhà giáo dục, thì Ngài phải có trách nhiệm tự nguyện tìm kiếm phương tiện để giúp đỡ
nhân quần xã hội một cách chân chính. Đặc biệt là Ngài cảm thấy nên tự có trách nhiệm và chủ động nâng cao đời sống nơi quê hương Ngài theo nhu cầu cần
thiết.
Đây được chứng minh không phải chỉ là những lời nói suông, mà nói chung, Ngài được coi là một nhà từ thiện dấn thân, đã đạt được nhiều thành quả hiển nhiên
làm lợi ích cho dân chúng nơi quê hương Ngài và khắp Tây Tạng.

Thuyết Pháp (Ngày 1)
Chương Trình Thứ Sáu 11/22/2013
- 08:30 am Ban Tổ Chức và Phật tử vân tập
- 09:00 am Cung nghinh Ngài Hungkar Dorje Rinpoche
- 09:15 am Niêm Hương Bạch Phật
- 09:30 am Pháp thoại “New Ngondro” Phần 1
- 12:00 pm Thanh trai
- 02:00 pm Pháp thoại “New Ngondro” Phần 2
- 05:00 pm Cung tiễn Ngài Hungkar Dorje Rinpoche
- 05:15 pm Hoàn mãn

Thuyết Pháp (Ngày 3)
Chương Trình Chủ Nhật 11/24/2013
- 08:30 am Phật tử vân tập
- 09:00 am Cung nghinh Ngài Hungkar Dorje Rinpoche
- 09:15 am Niêm Hương Bạch Phật
- 09:30 am Cúng Tsog
- 12:00 pm Thanh trai
- 02:00 pm Lễ Phóng Sanh tại Oakland
- 05:30 pm Dọn dẹp chùa

Liên lạc Ban Tổ Chức và Ghi danh
•
Lan Phùng
(510) 299-9998
•
Khoa Lê
(408) 595-9639
•
Hưng Quang Đỗ
(650) 823-6645

Thyết Pháp (Ngày 2)
Chương Trình Thứ Bảy 11/23/2013
- 08:30 am Phật tử vân tập
- 09:00 am Cung nghinh Ngài Hungkar Dorje Rinpoche
- 09:15 am Niêm Hương Bạch Phật
- 09:30 am Pháp thoại “New Ngondro” Phần 1
- 12:00 pm Thanh trai
- 02:00 pm Pháp thoại “New Ngondro” Phần 2
- 05:00 pm Cung tiễn Ngài Hungkar Dorje Rinpoche
- 05:15 pm Hoàn mãn
Ghi chú:
Lưu trú: Chúng tôi có group discount code để quý vị giữ phòng
trọ tại Embassy Suites Milpitas 901 E Calaveras Blvd, Milpitas,
California 95035 - (800) 362-2779. Khi gọi giữ phòng xin dùng
code “61D” để được discount. Hạn chót giữ phòng là ngày 4
tháng 11.
Chùa Đại Nhật Như Lai có chỗ ngủ cho quý vị. Xin vui lòng ghi
danh trước.
Cần Thiết Cá Nhân: Nếu sức khỏe không cho phép quý vị ngồi
bàn tọa, xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức để ghi danh cho ghế
ngồi.
Vận chuyển: Ban Tổ Chức sẽ có một chuyến đón quý vị đi máy
bay đến phi ttrường San Jose lúc 6 pm Thứ Năm ngày
11/21/2013. Để dễ di chuyển qúy vị có thể dùng taxi. Liên lạc anh
Thanh 408-499-2000 cho dịch vụ taxi và discount code là “Pháp
Thoại”

phunglan@comcast.net
khoa.le@akimax.net
hqdo61@sbcglobal.net

Xin Lưu Ý - Kính xin sử dụng bãi đậu xe miễn phí tại Trường Trung Học Mt. Pleasant 1750 S. White Rd San Jose, CA 95127. Ban Tổ Chức có
bảng hướng dẫn đến khu vực đậu xe miễn phí. Xin hoan hỷ ĐỪNG ĐẬU XE TRƯỚC NHÀ HÀNG XÓM. Chân thành cảm tạ.

