
 

 

 

 

 
 

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. 
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. 
 
 

 

Đề Tài: LUẬN GIẢNG VÃNG SANH TỊNH ĐỘ - BÀI NGUYỆN CỦA TỔ KARMA CHAGME 
LỄ QUÁN ĐẢNH A DI ĐÀ 

 
Ngày nay, Pháp Tu Tịnh Độ rất phổ biến và phù hợp với mọi căn cơ.  Tuy nhiên muốn đạt được vãng sinh Cực Lạc, hành giả cần 
phải tạo đủ nhân duyên.  Vào chuyến hoằng pháp lần này tại San Jose, Ngài HungKar Dorje Rinpoche sẽ giảng về những nhân 
duyên vãng sinh Cực Lạc dựa trên bài Nguyện của Tổ Karma Chagme.  Cũng để trợ duyên cho những hành giả tu pháp môn 
Tịnh Độ, Ngài vừa trược tác xong một quyển luận giảng về bài Nguyện này.  Đây là một duyên lành cho quý Phật Tử đến nghe 
Pháp để hiểu rõ hơn về pháp môn Tinh Độ, và bộ sách luận giảng của Ngài sẽ là một cẩm nang quý hiếm cho chúng ta trên con 
đường tu tập. 
 

Thời gian: Thứ bảy và Chủ Nhật Ngày 22-23 tháng 10 năm 2016,  
 9am-12pm & 2pm-5pm. 

                   Tại       :Chùa Đại Nhật Như Lai – 1631 S White Rd, San Jose, CA 95148 
408-926-1998 

Ghi chú:  

 Ngài Hungkar Dorje Rinpoche sẽ có mặt tại San Jose từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 10. Ngài thường có thời 
gian từ 7 pm đến 9 pm để qúy vị thăm viếng và đảnh lễ 

 Xin qúy Phật Tử mặc lễ phục trong thời gian tu học 

 Chùa Đại Nhật Như Lai có chỗ ngủ cho quý vị xin vui lòng ghi danh trước 
 
Liên lạc Ban Tổ Chức và Ghi danh 

 Lan Phùng  (510) 299-9998 phunglan@comcast.net 

 Khoa Lê  (408) 595-9639 khoa.le@akimax.net 

 Hưng Quang Đỗ (650) 823-6645 hqdo61@sbcglobal.net 
 
 
Xin Lưu Ý - Kính xin sử dụng bãi đậu xe miễn phí tại trường tiểu học Adelante phía sau chùa (2999 Ridgemont Dr., 
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. 
 
                                        

Cung Nghinh Ngài Hungkar Dorje Rinpoche 

tại Chùa Đại Nhật Như Lai
1631 S. White Rd San Jose, CA 95127 

Thứ Bảy đến Chủ Nhật ngày 22 và 23 tháng 10 năm 2016 

9:00am-12pm & 2pm-5pm
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