
Kiến Tạo Cát Mạn-đà-la Linh Thiêng,  

Thuyết Pháp và Trì Tụng Kinh của Đức Liên Hoa Sanh Như Lai 

                   

                        Padmasambhava Sand Mandala                     Tulku Orgyen Phuntsok Rinpoche 

Chúng tôi hân hạnh thông báo một khóa Pháp học đặc biệt dài ba-ngày¸ được tổ chức lần đầu 
tiên tại Quận Cam: Kiến tạo Cát Mạn-đà-la linh thiêng của Đức Liên Hoa Sanh Như Lai (Guru 
Padmasambhava), thuyết pháp và trì tụng kinh của Đức Liên Hoa Sanh Như Lai tại chùa 
Hương Tích ở số 4821 W 5th St. Santa Ana, CA. 

Khóa học này sẽ bắt đầu từ Thứ Sáu ngày 14 tháng Mười, 2016 và sẽ hoàn mãn vào Chủ 
Nhật ngày 16 tháng Mười, 2016, ngày rằm, vía Đức Phật A Di Đà.  Khóa tu học này sẽ được 
hướng dẫn bởi Đại Sư Orgyen Phuntsok và tăng chúng Tu viện Palyul Nyingma. 

Chúng tôi tâm thành mời đón thập phương đạo hữu đến tham dự khóa học này hoặc đến 
quan sát sự kiến tạo Cát Mạn-đà-la linh thiêng này vào bất cứ lúc nào trong ngày từ 9:30 
sáng đến 8:30 tối. 

Mục đích của khóa học:  

1.Khóa học này, kiến tạo cát mạn-đà-la linh thiêng và trì tụng kinh của Đức Liên Hoa            
Sanh Như Lai sẽ được hồi hướng cho hòa bình thế giới.  

2.Dưỡng lành môi trường sinh sống trên quả đất và nhất là cho các loài thủy tộc và nạn 
nhân ở bãi biển miền Trung phần Việt Nam.  

3.Mừng ngày ra đời của Đức Liên Hoa Sanh Như Lai vào năm Hồng Hỏa Thân là năm 
chỉ xảy đến một lần cho mỗi chu kỳ mười hai năm.  

4. Hồi hướng công đức cho tất cả chúng sinh. 

Ý nghĩa và công đức của Cát Mạn-đà-la Linh Thiêng: 



Tầng ngoài cùng của Cát Mạn-đà-la linh thiêng này tượng trưng cho Đức Liên Hoa Sanh Như 
Lai, các đệ tử và cõi tịnh độ của ngài. Tầng trong tượng trưng cho Phật tánh nguyên thủy của 
chúng sinh. Bởi vì thế, quán chiếu Cát Mạn-đà-la Linh thiêng này giúp thể hiện cái phật tánh 
của tâm chúng ta. Do đó, cát mạn-đà-la còn thường được gọi là “khai mở thiên nhãn”. Một 
chúng sinh nào cho dù chỉ nhìn thấy mạn-đà-la thôi, là dòng tâm thức người này đã được in 
sâu sắc những đại lực thiêng liêng. 
Mạn-đà-la linh thiêng là tượng trưng cho tất cả nguyên tố trên hoàn vũ dưới dạng hoàn hảo 
của chúng. Vì thế, kiến tạo mạn-đà-la nghĩa là vinh danh địa cầu cho sự hoàn hảo của cõi này, 
dưỡng lành môi sinh và toàn thể chúng sinh trong cõi ta bà. 
Chỉ cần quán chiếu cát mạn-đà-la linh thiêng, người này đã nhận được phước báu ban bởi 
Đức Liên Hoa Sanh Như Lai để giúp giải các oan nghiệp và hoàn thành những ước nguyện 
hàng ngày. Còn về tâm linh, nhờ quán chiếu Cát Mạn-đà-la Linh thiêng, người này đã được 
gieo mầm giác ngộ để cứu độ cho tất cả chúng sinh. 
Xóa bỏ Cát Mạn-đà-la Linh thiêng: 
Trong buổi lễ kết thúc, Cát Mạn-đà-la linh thiêng này sẽ bị xóa bỏ: quét đi cát màu tượng trưng 
sự bất thường của vạn vật, cho thấy rằng vạn vật đều trải qua thành, trụ, và hoại. Một phần 
của cát đã được trì chú này sẽ được phân phát cho các đạo hữu nào đến dự để nguyện cho 
các đạo hữu này nhiều lợi lộc và khỏe mạnh. Cát này có thể được giữ ở trên bàn thờ của nhà 
mình để là nguồn phước báu từ Đức Liên Hoa Sanh Như Lai, hoặc đem rải chung quanh đất 
vườn nhà mình để là sự bảo vệ cho gia cư và gia đình. 
Phần cát mạn-đà-la linh thiêng còn lại sẽ được rắc ở ngoài biển cùng với lễ tụng kinh để cầu 
cho môi sinh lành mạnh, hầu mang lại quân bình cho đất trời và hòa bình cho thế giới. 
Trì Tụng Đức Liên Hoa Sanh Như Lai: 
Đức Liên Hoa Sanh Như lai là vị Phật thời này, vì vậy nhờ khấn nguyện lên ngài chúng ta sẽ 
được nhận phước báu từ tất cả các vị Phật một cách rất mau chóng. 
Đại sư Orgyen Rinpoche và tăng chúng sẽ hướng dẫn chúng ta tu tập trong ba ngày. Đại sư 
Orgyen Rinpoche cũng sẽ dạy thêm một cách tường tận cho cộng đồng chúng ta sự bất khả 
nghĩ bàn của cách hành pháp của Đức Liên Hoa Sanh Như Lai cũng như kiến tạo Cát Mạn-
đà-la Linh thiêng. 
Địa điểm: Chùa Hương Tích, 4821 W th Street, Santa Ana, CA 92703 

Thời điểm: Thứ Sáu từ ngày 14 đến ngày16 tháng Mười, 2016    

Thứ Sáu:  

9:30 Sáng-Trưa Thuyết pháp / Trì tụng kinh Đức Liên Hoa Sanh Như Lai và khởi sự kiến trúc 
Cát Mạn-đà-la Linh thiêng.  

3:00 chiều-4:30 chiều Cúng dường Tam Bảo thực phẩm (Tsok).  

7:00 chiều-8:30 Thuyết pháp cách hành pháp bất khả nghĩ bàn của Đức Liên Hoa Sanh Như 
Lai 



Thứ Bảy:  

9:30 Sáng-Trưa Trì tụng kinh Đức Liên Hoa Sanh Như Lai.  

3:00pm-5:00 Chiều thuyết pháp Ý nghĩa của Cát Mạn-đà-la và sự Quan trọng của Cát cho nền 
hòa bình thế giới và dưỡng lành môi sinh thởi hiện đại.  

7:00 chiều-8:30 chiều Cúng dường Tam Bảo thực phẩm 

Chủ Nhật:  
9:30 Sáng-Trưa Trì tụng kinh Đức Liên Hoa Sanh Như Lai.  
3:00 chiều-5:00 chiều Cúng dường Tam Bảo thực phẩm và lễ Kết thúc: Lễ Xóa bỏ Cát Mạn-
đà-la Linh thiêng.  
Để biết thêm chi tiết về khóa học này, vui lòng thăm chúng tôi tại odiyanainstitute.org. Nói về  
Pemakod tại Pemakoddharmwheel.org. Thông tin thông thường tại Vairotsana.org.  
Liên lạc với chúng tôi tại: odiyanaevents@gmail.com hoặc gọi cho Kevin tại 949-209-9930. 
Ở xa có thể thuê phòng tại khách sạn Little Saigon Inn 714-636-4890, 1 phòng cho 4 người 
với gia $109 cho 4 người. 

Nguyện cho tất cả chúng sinh đồng hưởng Hồng Ân Tam Bảo. 

http://odiyanainstitute.org/
http://pemakoddharmwheel.org/
http://vairotsana.org/
mailto:odiyanaevents@gmail.com

