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THÔNG BÁO 

Kính thưa quý đồng hương Phật tử thân mến! Gẩm lại thân phận, đời sống hằng ngày 
của người cư sĩ tại gia, quanh năm phải tất bật chạy đua theo thời gian lo toan cho cuộc 
sống ăn, mặc, ở, bịnh… không có thời giờ quay về nhìn lại chính mình để làm một cuộc 
phản tỉnh nội tại, chuyển hóa nghiệp lực, bớt khổ an tâm, sống đời vui đạo. Thế nhưng, 
yếu chỉ và giá trị của đạo Phật là ở chỗ ứng dụng công phu tu tập, tụng kinh, niệm Phật, 
thiền định mới thể hiện được sự bình an, yên vui, hạnh phúc đưa đến đời sống giác ngộ, 
giải thoát ngay trong hiện tại, . Điều đó phải được thực hành từ sự tinh tấn buông xả thân 
tâm, tinh cần phấn đấu vươn lên nơi tự thân của mỗi người chứ không thể chỉ học hiểu 
biết suông trên lý thuyết hoặc mong chờ sự mặc khải, ban ơn huệ từ một đấng quyền 
năng siêu nhiên nào từ bên ngoài.  

Do đó, để đáp ứng nguyện vọng thiết tha tu học của người Phật tử. Vâng theo lời Phật 
dạy, với hạnh nguyện “tự lợi, lợi tha, tự giác, giác tha, cho đến giác hạnh viên mãn”. Hội 
Thiền Học Phật Giáo Thiền Tông VN Hải Ngoại, Tổ Đình T.V Trúc Lâm Đại Đăng xin trân 

trọng thông báo sẽ tổ chức khoá tu “PHƯỚC HUỆ TRANG NGHIÊM” 3 

ngày tại: 
 
THIỀN VIỆN TRÚC LÂM MINH CHÁNH 
13440 SE 192 ND ST 
RENTON, WA 98058 
TEL: (253) 631-7346 
Email: tlminhchanh@yahoo.com 
 
Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật, (12,13,14) tháng 09 năm 2014, do Chư Tăng và Ni 
Hội Thiền Học VN  đảm trách.  

 

Và khóa tu “THẮP SÁNG TÂM ĐĂNG” 3 ngày thứ sáu, thứ bảy và chủ 

nhật, (19, 20, 21) tháng 09 nam 2014 tại: 

 

THIỀN VIỆN TRÚC LÂM BỒ ĐỀ  

773 GRANNTE ST 

BRAINTREE, MA 02184 

TEL: (781) 848-3704 

Email: tvbode06@yahoo.com 

 

Mỗi ngày từ: 8:00 A.M. đến 8:00 P.M. (miễn phí:Vào cửa, đậu xe, ăn trưa, ăn tối, nghĩ 
lại đêm phải đăng ký trước để tiện bề sắp xếp. Phật tử địa phương sáng đến, tối về.) 

Lệ phí khóa tu tùy hỷ cúng dường. 

 
Đức Phật dạy rằng: “Đêm rất dài với kẻ mất ngủ, đường rất xa với kẻ lữ hành mỏi mệt. 
Cũng vậy, sanh tử sẽ tiếp nối không ngừng với những kẻ buông lung không biết nhiếp 
phục tâm mình. Hãy tinh tấn lên để tìm sự giải thoát, hởi tất cả những người rất thương 
yêu của ta.” Chư Tổ cũng cảnh tỉnh rằng:” Lên giường khó bảo đảm xuống giường, hôm 
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nay đâu biết được ngày mai” nghĩa là:” Có người lên giường rồi không bao giờ đặt chân 
xuống giường nữa và chúng ta đang sống hôm nay chứ không biết ngày mai như thế 
nào.‘’    

 Mong rằng Phật tử ý thức rõ sự vô thường mau chóng của đời người, thế gian mộng 
huyễn, tạm bợ. Nhận chân được giá trị thiết thực của sự tu tập chuyển hóa, xây dựng 
cho mình đời sống bình an, yên vui giải thoát.  TVĐĐ trân trọng kính mời tất cả các Phật 
Tử hãy tận dụng cơ hội quý hiếm, sắp xếp thời gian trở về địa chỉ trên để tham dự khóa 
tu. 

Vậy thì :   

Những gì ta nguyện ước, Đừng hẹn đến ngày mai, 

Đêm tàn không dậy nữa, Đành lỗi hẹn xuôi tay.  

Trụ Trì Thiền Viện Đại Đăng 

               Tỳ Kheo Thích Tuệ Giác    

  TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI 

   

              Có chương trình đặc biệt cho ngày khai mạc và bế mạc. 

Ghi danh trưóc qua email:< tlminhchanh@yahoo.com > .tên, phone, email nếu có. 

 Nếu quý vị đăng ký khóa tu tại T V Bồ Đề thì ghi danh qua email: 
<tvbode06@yahoo.com>. 

 

 

 

   

Chương Trình 

 

 

8:30   am          Sám Hối Ba Nghiệp 

9:15   am         Tọa Thiền (trên ghế hay bồ đoàn trong tỉnh thức) 

10:15 am                    Pháp Thọai 

11:40 am                    Thọ Trai 

1:00   pm          Thiền Hành (đi bộ trong tỉnh thức) 

1:45   pm         Tham Vấn ( theo nhóm) 

3:00   pm         Tọa Thiền (trên ghế hay bồ đoàn trong tỉnh thức) 

4:00  pm         Pháp Thọai 

6:00  pm                     Sám Hối  

7:00  pm         Dược Thực và nghỉ 
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