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Trung tâm Drikung Dharma Surya (DDSC) kính mời quý Phật tử cùng tham dự Khoá Tu Niệm Triệu 

Chú A Di Đà Phật do Đức Pháp Vương Drikung Kyabgon Chetsang Rinpoche hướng dẫn tại Virginia, USA, bắt 

đầu từ ngày 30 tháng Tư đến ngày 3 tháng Năm, năm 2015.  Đặc biệt trong khoá tu niệm này, các tăng sĩ sẽ thiết 

lập ngay tại chỗ Vô Lượng Thọ Phật Sa Mạn Đà La (đàn pháp bằng cát) rất linh thiêng. 
 

Đức Pháp Vương Drikung Kyabgon Chetsang Rinpoche, là vị đại sư đứng đầu dòng truyền thừa Drikung Kagyu 

của Mật tông Tây Tạng, sẽ đích thân truyền quán đảnh Phật A Di Đà và Vô Lượng Thọ Phật.  Ngài cũng sẽ ban 

khẩu truyền Pháp “Phowa”, còn được gọi là  Pháp Chuyển Di Thần Thức, là một trong những công phu thiền 

định cao và hiệu lực nhất để chuẩn bị cho thần thức sau khi lìa đời được tái sanh vào cõi cao hơn hoặc được vãng 

sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. 
 

Mục tiêu chính của khoá tu niệm đặc biệt này là để: 

1. Khơi dậy đức tính từ bi và trí tuệ vốn bẩm sinh của nhân loại.  

2. Cầu siêu cho các vong linh. 

3. Cầu an cho thân nhân và cho hoà bình thế giới. 

4.  Hồi hướng công đức và cầu trường thọ đến: 

 Đức Đạt Lai Lama Đời thứ 14. 

 Đức Pháp Vương Drikung Kyabgon Chetsang và Đức Pháp Vương Drikung Kyabgon Chungtsang. 

 Trưởng Lão Đạo Sư Garchen Rinpoche. 

 Toàn thể Chư Thầy, Chư Tăng Ni thuộc cả ba thừa trong Phật giáo. 

5. Tri ân và hồi hướng công đức đến dân chúng trên toàn thế giới. 
 

Chúng tôi thành tâm kêu gọi quý Phật tử khắp nơi trên thế giới đồng cầu nguyện và tham dự khoá tu niệm tràn 

đầy an lạc và thật quý báu này.  
 

Khi niệm chú A Di Đà, điều tối quan trọng là phát âm cho chính xác và thành khẩn phát tâm từ bi đến mọi chúng 

sanh. Xin quý vị tuỳ ý niệm câu chú ngắn dưới đây bằng tiếng Việt hoặc tiếng Sanskrit: 
 

Nam Mô A Di Đà Phật (Việt)              Om Ami Dewa Hrih (Tây Tạng Sankrit)      
 

Quý vị có thể bắt đầu tụng niệm ngay từ bây giờ, ở bất cứ đâu, nhanh, chậm tuỳ theo khả năng mỗi người, và sau 

đó hồi hướng công đức bằng cách ghi danh số minh chú đã niệm trên trang nhà tại 

www.drikungdharmasurya.org hoặc điện thư cho DDSC tại drikungdharmasurya@gmail.com 
 

DDSC chân thành tri ân mọi bảo trợ và cúng dường của quý Phật tử để trang trải phí tổn cho khoá tu niệm này. 

Nguyện xin Phật pháp trải rộng, lan xa nhờ công đức của quý vị. 
 

Nguyện mọi sự cát tường! 
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