
 

THÔNG BẠCH (SỐ 2) 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT 

Ngưỡng bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni 

Kính thưa Quý Thiện Nam Tín Nữ Phật Tử 

Theo như Thông Bạch số 1 đã trình ngày 01 tháng 01 năm 2017, Khóa Tu Học Phật 

Pháp Bắc Mỹ năm nay sẽ được tổ chức tại: 

- Địa điểm:  Holiday Inn Chicago North Shore 

 Skokie Banquet & Conference Center 

 5300 W. Touhy Avenue, Skokie, IL 60077 

- Thời gian: Từ Thứ Năm đến Chủ Nhật, 20-23 tháng 7 năm 2017 

Khóa Tu Học lần này sẽ được diễn ra dưới sự chứng minh của Chư Tôn Trưởng Lão 

Hòa Thượng trong Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ và Canada, với sự 

tham gia của Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni và Chư vị Thiện Nam Tín Nữ Phật Tử khắp mọi 

miền đất nước Hoa Kỳ và Canada, đặc biệt còn đón nhận sự tham dự của những người Mỹ 

bản xứ và cả những Phật Tử từ quốc nội Việt Nam. 

Ở nơi đất khách quê người, cơ duyên để Tăng - Tục hòa hợp, tứ chúng đồng tu như thế 

này thật là hiếm có. Đây là nhân duyên thù thắng cho những ai luôn muốn mở mang sự 

hiểu biết của mình đối với Phật Pháp, đồng thời có thể trau dồi công phu tu tập cùng với 

đại chúng.  

Chương trình học có tổng cộng 24 tiết học Phật Pháp, trong đó có 06 tiết dành cho Chư 

Tăng Ni, 06 tiết Phật Pháp Tiếng Việt và 06 tiết Phật Pháp Tiếng Anh dành cho Cư Sĩ Phật 

Tử, còn lại là 06 tiết Phật Pháp Tiếng Anh dành cho các em thiếu nhi. Tất cả các lớp học 

đều được Chư Tôn Đức Tăng Ni trong Ban Giám Học tận tình giảng dạy. Những buổi học  

và sinh hoạt chung đều được trang bị hệ thống thông dịch cho người nước ngoài. 

Bên cạnh việc mở mang trí tuệ, chúng ta còn sẽ cùng nhau tu tập công phu bái sám theo 

những nghi thức truyền thống, như hô canh, tọa thiền, niệm Phật, kinh hành, trì tụng Chú 

Lăng Nghiêm vào buổi sáng, thọ thực trong chánh niệm buổi trưa, tụng kinh A Di Đà, niệm 

Phật vào buổi tối. Ngoài ra còn có những thời hành trì sám hối Thủy Sám Văn, hoa đăng 

cầu nguyện hòa bình thế giới, …  

Thông qua những giáo lý được học, chúng ta sẽ có một cái nhìn thấu đáo đối với những 

vấn đề vướng mắc trong cuộc sống, từ đó có những phương pháp đưa đến sự an lạc cho tự 

thân và tha nhân. Công phu tu tập giúp cho chúng ta trở về với chân tâm, tăng trưởng phước 



đức, tiêu trừ nghiệp chướng, đoạn trừ phiền não, đưa đến sự an lạc ngay trong hiện tại và 

cả tương lai. 

Với chương trình hướng đến Phước - Huệ song tu như thế, những lợi lạc mà chúng ta gặt 

hái được sẽ không thể nghĩ bàn. Tuy nhiên, Khóa Tu Học Phật Pháp lần này sẽ không thể 

thành công viên mãn nếu như không có sự quang lâm chứng minh hộ trì của Chư Tôn Thiền 

Đức Tăng Ni, cũng như sự yểm trợ và tham gia của Quý Thiện Nam Tín Nữ Phật Tử Mạnh 

Thường Quân. Bởi vậy, Ban Tổ Chức chúng con thành kính đê đầu đảnh lễ cung thỉnh Chư 

Tôn Thiền Đức Tăng Ni từ bi hoan hỷ ghi danh tham dự hộ trì cho chúng con. Đồng thời, 

Ban Tổ Chức chúng tôi cũng trân trọng kính mời Quý Phật Tử ghi danh tham dự. 

Ban Tổ Chức sẽ trang trải hầu hết mọi chi phí trong Khóa Tu Học. Vì vậy, Quý Thiện 

Tín Nam Nữ khi ghi danh tham dự chỉ cần đóng $300 (ba trăm Đô-la Mỹ) cho chi phí 4 

ngày khách sạn. Đối với những Phật Tử trong cùng một gia đình, chi phí khách sạn sẽ là 

$300 cho người đầu tiên, $200 mỗi người kế tiếp, và $150 cho trẻ em dưới 12 tuổi. Đối với 

Chư Tôn Đức Tăng Ni, Ban Tổ Chức chúng con xin được thành tâm cúng dường mọi chi 

phí về ẩm thực, nơi ở trong suốt khóa tu học.  

Ban Tổ Chức sẽ bắt đầu nhận Phiếu Ghi Danh từ ngày 01 tháng 3 năm 2017. Xin gởi 

Phiếu Ghi Danh và chi phí về địa chỉ:  

Chùa An Lạc, 5249 East 30th Street, Indianapolis, IN 46218 

Để tải mẫu Phiếu Ghi Danh, cũng như biết thêm tin tức và Chương Trình của Khóa Tu 

Học, vui lòng truy cập vào trang mạng: www.hoavouu.com, hoặc qua tập san Chánh Pháp. 

Mọi chi tiết xin liên lạc qua số:  (+1)317-545-1234 (Chùa An Lạc) 

 hoặc: (+1)408-329-3199 (Ni Sư Nguyên Thiện) 

Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ Chư Tôn Đức “Pháp thể khinh an, tuệ đăng 

thường chiếu”, kính chúc Quý Phật Tử vô lượng an lạc, vô lượng cát tường và thành tựu 

sở nguyện. Rất mong nhận được sự quan tâm phổ biến thông tin này rộng rãi đến với tất cả 

mọi người. 

NAM MÔ THƯỜNG TINH TẤN BỒ TÁT MA HA TÁT 

 

 Hoa Kỳ, ngày 01 tháng 03 năm 2017 

 TM. BAN TỔ CHỨC 

 TRƯỞNG BAN 

 

 

 
  

 

 TKN. THÍCH NỮ NGUYÊN THIỆN 

http://www.hoavouu.com/

