
 
XIN PH˜ BI�N R¶ng  Rãi                                              Ngày 1 tháng 3, 2004 
 
ñÙc ñåt-Lai Låt-Ma ñem Ti‰ng G†i TØ -Bi ñ‰n Toronto 

 
Toronto, Ontario --  Vào Chû NhÆt ngày 25 tháng TÜ næm 2004, ÇÙc ñåt-Lai Låt-Ma së có 

m¶t bu°i thuy‰t  giäng cho c¶ng ÇÒng vŠ ÇŠ tài  ‘Næng L¿c TØ Bi’  tåi SkyDome.  Trong nghi 

thÙc khai måc, ông Justin Trudeau, con trai cûa c¿u Thû-tÜ§ng Gia-Nã-ñåi Pierre Trudeau, së 

trang tr†ng ngÕ l©i chào mØng và gi§i thiŒu ÇÙc ñåt-Lai Låt-Ma. 

 

ViŒn NghŒ ThuÆt Trình DiÍn Tây-Tång (Tibetan Institute of Performing Arts), trø sª lÜu vong 

Ç¥t tåi Dharamsala, ƒn ñ¶, Çã ÇÜ®c m©i tham d¿ nhân dÎp Ç¥c biŒt này.  ñây là m¶t viŒn 

trình diÍn nghŒ thuÆt lØng lÅy,  Çã ÇÜ®c giao phó tr†ng trách bäo tÒn và phát huy nghŒ thuÆt 

trình diÍn c° truyŠn Tây Tång. 

 

Vé tham d¿ ÇÜ®c chính thÙc ph° bi‰n trong ngày hôm nay tåi tÃt cä các væn phòng  

Ticketmaster .  Quš vÎ cÛng có th‹ Ç¥t mua vé trên trang nhà cûa Ticketmaster  tåi 

www.ticketmaster.ca ho¥c g†i ÇiŒn thoåi sÓ (416) 872-1111. Giá vé tuÿ hån: $10, $20 ho¥c 

$30.  Vé tham d¿ cho nhóm 20 ngÜ©i (ho¥c Çông hÖn) có th‹ ÇÜ®c Ç¥t mua qua  Group 

Sales  ª sÓ ÇiŒn thoåi (416) 341-2255 ho¥c qua ÇiŒn thÜ  lparker@skydome.com.  ChÜÖng 

trình khai  måc vào Çúng 3 gi© 30 chiŠu, và khán giä së b¡t ÇÀu ÇÜ®c cho vào h¶i trÜ©ng lúc 

2 gi© chiŠu. 

 

ñÙc ñåt-Lai Låt-Ma së có m¥t tåi Toronto tØ ngày 25 tháng 4 cho Ç‰n h‰t ngày 5 tháng 5 

theo l©i thÌnh cÀu  cûa H¶i C¶ng ñÒng Tây Tång Tåi Gia-Nã-ñåi (Canadian Tibetan 

Association), là h¶i Çoàn Çåi diŒn cho 3,000 ngu©i Tây Tång hiŒn Çang sÓng lÜu vong tåi 

Ontario. ñÙc ñåt-Lai Låt-Ma së thuy‰t giäng vŠ pháp môn Kalachakra (Luân-Xa Th©i-Gian) 

và cº hành Çåi lÍ quán Çänh Kalachakra.  ñÓi v§i ngÜ©i PhÆt-tº Tây Tång, Kalachakra là m¶t 

giáo pháp tâm linh c¿c kÿ quan tr†ng và thâm diŒu ÇÜ®c chính ÇÙc PhÆt truyŠn thØa.  

 

MuÓn bi‰t thêm chi ti‰t vŠ chÜÖng trình ho¢ng pháp cûa ÇÙc ñåt-Lai Låt-Ma tåi Toronto 

(cÛng nhÜ Ç‹ ÇiŠn nh»ng mÅu ÇÖn dành riêng cho các cÖ quan truyŠn thông), xin vào xem 

trang nhà  tåi www.kalachakra2004.com.   

 
Rigzin Dolkar, Giám ñÓc Thông Tin, ÇiŒn thÜ rdolkar@kalachakra2004.com   

                       ñiŒn Thoåi: (416) 899-4745   
 

http://www.ticketmaster.ca/
mailto:rdolkar@kalachakra2004.com


 
 
B�N TIN ñ´NH K×M 
_______________________ 
 
ñÙc ñåt-Lai Låt-Ma  Ç©i thÙ 14 
Vào næm 1935, ÇÙc ñåt-Lai Låt-Ma Tenzin Gyatso chào Ç©i trong m¶t gia Çình nông dân tåi 
vùng Amdo, miŠn Çông Tây Tång, và ngài Çã ÇÜ®c m¶t phái Çoàn có trách nhiŒm truy tìm 
ngài, bao gÒm chính quyŠn Tây Tång ÇÜÖng th©i cùng các vÎ Çåi sÜ lØng lÅy,  chÙng nhÆn là 
hoá thân Ç©i thÙ 14 thu¶c dòng tái sinh ñåt-Lai Låt-Ma.  Næm lên bÓn tu°i, ngài ÇÜ®c ÇÜa vŠ 
Lhasa, thû Çô Tây Tång, và ÇÜ®c chính thÙc trao truyŠn tÜ§c vÎ  ñåt-Lai Låt-Ma. 
 
Næm 1949, Tây Tång bÎ Trung C¶ng cÜ«ng chi‰m, và sau nhiŠu cu¶c t°ng n°i dÆy cûa ngÜ©i 
dân Tây Tång chÓng låi båo quyŠnTrung C¶ng, vào næm 1959, ÇÙc ñåt-Lai Låt-Ma cùng v§i 80 
ngàn ngu©i dân Tây Tång  Çã phäi bÕ trÓn khÕi Tây Tång Ç‹ Ç‰n tœ nån tåi ƒn ñ¶ cÛng nhÜ tåi 
các quÓc gia láng giŠng.  Tåi ƒn ñ¶, ngài Çã ban hành bän Hi‰n Pháp dân chû, và thi‰t lÆp 
chính phû lÜu vong hoåt Ç¶ng dÜ§i s¿ ÇiŠu khi‹n cûa chính ngài.  Nh© vào n‡ l¿c tìm ki‰m 
m¶t giäi pháp hoà bình bÃt båo Ç¶ng cho Tây Tång, cÛng nhÜ nh© tinh thÀn trách nhiŒm toàn 
cÀu và nhân sinh quan chan chÙa tØ bi ÇÓi v§i muôn ngÜ©i muôn loài, ngài Çã ÇÜ®c cä th‰ gi§i 
hâm m¶ và ngÜ«ng phøc.  Næm 1989, ngài ÇÜ®c trao giäi Nobel Hoà Bình.  
 
 
Gi§i ThiŒu VŠ Pháp Môn Kalachakra (Luân-Xa Th©I-Gian) 
Pháp môn Kalachakra là m¶t hŒ thÓng hÜ§ng dÅn vŠ tâm linh và tu tÆp phát xuÃt tØ chính giáo 
pháp Çã ÇÜ®c ÇÙc PhÆt Thích Ca giäng dåy tØ hÖn 2500 næm trÜ§c. Pháp môn Kalachakra liên 
hŒ rÃt nhiŠu Ç‰n m¶t cänh gi§i thÀn kÿ có tên g†i Shambala (Shambala  chính là nguÒn cäm 
hÙng sáng tåo ra ‘Shangrila’ - m¶t loåi ‘thiên Çàng hå gi§i’ cûa gi§i væn sï lãng mån Tây 
PhÜÖng).  TØ gÀn m¶t ngàn næm nay, pháp môn Kalachakra Çã luôn luôn là m¶t phÀn rÃt quan 
tr†ng trong truyŠn thÓng tu h†c cûa PhÆt Giáo Tây Tång.  
 
Kalachakra có nghïa Çen là ‘Luân-Xa Th©i-Gian,’ và nŠn täng cûa pháp môn này d¿a trên TÙ 
DiŒu ñ‰ (bÓn S¿ ThÆt nhiŒm mÀu), là giáo lš cæn bän cûa Çåo PhÆt. Sau khi nhÆn lÍ quán Çänh 
Kalachakra, hành giä së ÇÜ®c cho phép b¡t ÇÀu tìm hi‹u và th¿c hành pháp môn này. Khi th¿c 
hành, n‰u phát khªi tâm nguyŒn muÓn giäi thoát h‰t tÃt cä muôn ngÜ©i muôn loài khÕi bi‹n 
kh°, và n‰u Çû nhân duyên tr® l¿c bên trong cÛng nhÜ bên ngoài, ch¡c ch¡n së chÙng nghiŒm 
ÇÜ®c con ÇÜ©ng ÇÜa Ç‰n giác ng¶. 
 
M¥c dù pháp  môn Kalachakra thu¶c vŠ MÆt Giáo,  nhÜng lâu nay, nh»ng bu°i trình diÍn cho 
công chúng trong nghi lÍ Kalachakra Çã trª thành nh»ng diÍn Çåt vô cùng sÓng Ç¶ng Ç‹ nói 
lên lòng tìm cÀu Çåo pháp chí thành cûa ngÜ©i Tây Tång.   Khi tham d¿ Çåi lÍ quán Çänh 
Kalachakra, n‰u chúng ta h‰t lòng phát khªi và  nuôi dÜ«ng m¶t trång thái  tâm thÆt tÓt ÇËp -
ch£ng hån nhÜ tâm tØ bi muÓn Çem låi an vui, l®i låc cho muôn ngÜ©i muôn loài-  thì së nhÆn 
ÇÜ®c rÃt nhiŠu Ön phÜ§c Ç‹ vun trÒng håt giÓng tâm linh, giúp ta ngày càng chuy‹n hoá. ñÓi 
v§i PhÆt-tº Tây Tång,  tham d¿  Çåi lÍ quán Çänh Kalachakra mang m¶t š nghïa tâm linh vô 
cùng sâu s¡c, và ngÜ©i PhÆt-tº Tây Tång nào cÛng th‰, ÇŠu có Ü§c nguyŒn ÇÜ®c tham d¿ Çåi 
lÍ Kalachakra ít nhÃt là m¶t lÀn trong Ç©i. 
 
Kalachakra Cho Hòa Bình Th‰ Gi§i, P.O. Box 38, Station C, Toronto, ON, Canada M6K 3M7  
ñT: (416) 410-5606   ñiŒn thÜ: toronto@kalachakra2004.com   www.kalachakra2004.com
 

http://www.kalachakra2004.com/
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