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CHƯƠNG TRÌNH THUYẾT PHÁP 
CỦA ĐỨC ĐALAI LAMA 

 

Sydney 11 – 15 tháng 06, 2008 
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1 Showground Road, Sydney Olympic Park - Sydney  NSW  Australia 
 
 

NỘI DUNG THUYẾT PHÁP 

Trình Tự Tu Thiền: Trong năm ngày thuyết giảng quí báu sắp tới đây, dựa vào 
bài pháp Trình Tự Tu Thiền (Stages of Meditation) của ngài Liên Hoa Giới 
(Kamalashila), đức Đalai Lama sẽ cho chúng ta thấy làm sao phát huy bản tánh 
của tâm qua phương pháp tu thiền để chuyển thành tuệ giác trực chứng chân thực 
tại, là yếu tố cần phải có để đạt giác ngộ viên mãn. 

Mỗi ngày đức Đalai Lama sẽ giảng hai thời sáng chiều, đặc biệt truyền thọ pháp 
quán đảnh Quan Thế Âm vào sáng chủ nhật. Ngoài chương trình thuyết pháp còn 
có những thời tọa thiền và thảo luận, tổ chức vào sáng sớm cho đến chiều tối mỗi 
ngày. Ai muốn tham gia đều có thể xem đây như một khóa nhập thất.  

Bất cứ ai tham dự cũng đều sẽ được lợi lạc. Nhất là đối với những người khát 
khao muốn tu thiền, khóa tu này là một thiện duyên không thể nghĩ bàn, giúp 
người muốn tu thiền hiểu rõ tầm quan trọng của pháp thiền trong Phật giáo nói 
riêng, trong đời sống tinh thần nói chung, lại được trực tiếp học phương pháp tu 
do chính đức Đalai Lama hướng dẫn. 

Pháp Quán Đảnh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Thế Âm: Đức Quan Thế Âm 
là hiện thân của lòng từ bi. Phật tử nhận pháp quán đảnh Quan Thế Âm là gieo hạt 
giống từ bi vào dòng tâm thức. Hạt giống này sẽ được tưới tẩm nhờ công phu 
hành trì cho đến khi viên mãn mọi tánh đức. Đức Đalai Lama có thể yêu cầu Phật 
tử thọ pháp tu theo một pháp tu đơn giản, hay mỗi ngày tụng một số minh chú. 
Muốn thọ pháp, người tu cần có niềm tin tưởng và tôn kính tuyệt đối nơi đức 
Đalai Lama, nơi pháp tu Bổn Tôn Du Già, và cần có tâm nguyện chân thành 
muốn mang lợi ích đến cho người khác. Thật là một cơ duyên hy hữu được nhận 
pháp quán đảnh từ một đấng đạo sư chứng ngộ cao tột như đức Đalai Lama. 

Thông dịch Việt ngữ: Thuận theo tôn ý của đức Đalai Lama, khóa tu sẽ được 
thông dịch sang tiếng Tây Tạng, Quan thoại và tiếng Việt. 
Xin quí vị mang Radio FM cầm tay có headphone để nghe bài giảng tiếng Việt. 
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CHƯƠNG TRÌNH 
 

Vì lý do an ninh, yêu cầu quí khách từ xa đến không mang hành lý vào địa điểm 
thuyết pháp. Cửa mở vào lúc 7.30 am, xin đến càng sớm càng tốt để thong thả làm 
thủ tục vào cửa  
Thứ Tư - Thứ Bảy, 11 – 14 tháng 06 năm 2008 
09.30 – 11.30 Đức Đalai Lama thuyết giảng bài pháp Trình Tự Tu Thiền  
11.30 – 14.00 Cơm trưa 
14.00 – 16.00 Đức Đalai Lama thuyết giảng bài pháp Trình Tự Tu Thiền  
Chủ Nhật  15 tháng 06 năm 2008 
08.30 – 09.30 Nghi thức chuẩn bị pháp quán đảnh  
09.30 – 11.30 Pháp Quán Đảnh đức Quan Thế Âm [Avalokiteshvera Initiation] 
11.30 – 14.00 Cơm trưa 
14.00 – 16.00 Đức Đalai Lama thuyết giảng bài pháp Trình Tự Tu Thiền. .  
 

ĐẶT VÉ 
 

Ghi danh mua vé: http://www.emcsecure.com/dalailama/membersArea/ 
Vé Bao 5 Ngày 
Vé Đặc Biệt Hạng A – thẳng trước mặt khán đài $800.00 
Vé Đặc Biệt Hạng B – ngồi sau vé hạng A $550.00 
Vé Hạng C – ngồi sau vé hạng B $450.00 
Vé Ngày Chủ Nhật 15/06/2008 
Vé Đặc Biệt Hạng A – thẳng trước mặt khán đài $248.00 
Vé Đặc Biệt Hạng B – ngồi sau vé hạng A $168.00 
Vé Hạng C – ngồi sau vé hạng B $90.00 
Tăng Ni Ghi Danh Tham Dự Miễn Phí 
Để ghi danh tham dự miễn phí, xin quí Tăng Ni hoan hỉ vào trang web dưới đây 
để điền đơn. Vì số ghế miễn phí dành cho Tăng Ni có giới hạn nên vé miễn phí sẽ 
phân phối tùy theo thứ tự ghi danh. Xin chư Tăng Ni vui lòng điền đơn, ban tổ 
chức sẽ liên lạc sau. Điền đơn ghi danh tại  
http://www.dalailama.org.au/teachingsTour2008/sangha.aspx 
Nếu cần tiếng Việt khi điền đơn, xin liên lạc với anh Bá Lãng. 
 

LIÊN LẠC 
 

Xem tin tức cập nhật  tiếng Anh: DLIAL tại http://www.dalailamainaustralia.org 
 tiếng Việt: Thư Viện Nalanda tại http://nalanda.batnha.org 
 

Cần giúp đỡ bằng tiếng Việt, hay có thắc mắc gì, xin vui lòng liên lạc  
Anh Bá Lãng  ĐT: 9796 1614 Mob: 0416 357 773 
 Email: lang_yen@hotmail.com 


