
     

Quan Âm Phổ Chiếu Ni Viện 

June 7, 2015 

 

Chương Trình 

 

 

 10 – 11:30 AM:   

      Lễ Quán Đảnh Hayagriva 

 Pháp môn hành trì   

 Vấn đáp 

 

12:00 – 1:00 PM:  Thọ Trai 

 Cơm chay tại chùa 

      

 

2:00 – 4:00 PM:  

Lễ Hỏa Tịnh  

 Thiết lập Đàn Tràng 

 Lễ Hỏa Tịnh ngoài sân.  Quý Phật 
Tử có thể cúng dường bánh kẹo, 
trái cây, và hoa quả, hoặc đóng 
góp tịnh tài để ban tố chức chúng 
con mua sắm những thực phẩm 
cúng dường khác mà Rinpoche 
đã chỉ dẫn. 

 Quý Phật Tử có thể ghi danh cầu 
an cho thân nhân hay bằng hữư. 

 

Quan Âm Phổ Chiếu Ni Viện 

7605 Good Luck Road, Lanham,  
Maryland 20706-3720 
Xin liên Lạc:  Hạo Tôn 

(703) 786 - 4684 
 

 

 Lễ Quán Đảnh Hayagriva 

JETSUN LOBSANG DELEK  RINPOCHE

Và Tăng Đoàn Tu Viện Sera Jey 

 

Nhân dịp lễ mừng sinh nhật 80 tuổi của Đức Dalai Lama khắp toàn thế 

giới, hội Việt Nalanda chúng con sẽ tổ chức lễ Quán Đảnh Hayagriva và lễ 

Hỏa Tịnh tại Quan Âm Phổ Chiếu Ni Viện vào ngày Chủ Nhật June 7, 2015 

do Thầy Viện Trưởng Jetsun Lobsang Delek Rinpoche, ban truyền và 

hướng dẫn. 

Trên phương diện tu tập, Hayagriva là một trong những phép tu Du Già 

Tối Thượng của hệ thống Mật Điển Kim Cương Thừa.  Trong thời mạt 

pháp, lòng sùng mộ và công phu tu tập theo vị Bổn Tôn Hayagriva là một 

phương tiện dũng mãnh tối thắng có công năng tiêu trừ chướng ngại trên 

con đường đạo pháp và trong đời sống hằng ngày.  Ngài cũng là  đối 

tượng tu tập chính của các tăng sinh ở Tu Viện Sera Jey. 

Trên phương diện của một vị Hộ Phật, Hayagriva là một hóa thân dạng 

hung nộ của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, có hình thù hung tợn, nhe nanh, 

trợn mắt, tay phải dương đao, sẳn sàng giao chiến. Ngài là một biểu 

tượng cho sự quyết tâm mãnh liệt để diệt trừ sự  si mê cố chấp trói chặt 

tâm thức của mỗi người chúng ta. 

Chúng con ngưỡng mong quý cô, quý bác, và quý anh chị có thể tham dự 

khóa tu Mật Tông đặc biệt này để cùng nhau chế tác năng lượng an lành 

cho hòa bình thế giới, bây giờ và mai sau, một món quà sinh nhật đầy ý 

nghĩa dân lên cho Đức Dalai Lama yêu qúy của chúng ta. 

 

    


