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THÔNG BẠCH (SỐ 1) 
 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
 

 Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng - Ni  

 Kính thưa Quý Thiện Nam Tín Nữ Phật Tử 
 

 Được sự ủy nhiệm của Hội Đồng Giáo Phẩm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất 

Hoa Kỳ và Canada, thừa lệnh tăng sai, trên tinh thần "Hoằng pháp vi gia vụ, lợi sanh vi bổn 

hoài".  Và để Chư Tôn Đức Tăng Ni và Thiện nam tín nữ Phật Tử khắp nơi có cơ duyên cùng 

được câu hội về một trú xứ huân tu đạo nghiệp, góp phần làm cho mạng mạch Phật Pháp được 

trường lưu, tứ chúng hoà hợp cộng tu, trưởng dưỡng đạo tâm ngõ hầu thắp sáng lên ngọn đuốc 

Từ Bi và Trí Tuệ giữa bóng đêm vô minh phiền não khổ đau.  Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ 

Lần Thứ 8 năm tới - 2018 sẽ do Thiền Viện Chân Không - Hawaii đảm nhiệm việc tổ chức,  địa 

điểm và thời gian được sắp xếp như sau: 
 

 Địa điểm: ALA MOANA HOTEL 

410 Atkinson Drive, Honolulu, Hawaii 96814 
 

 Thời gian:   Từ Thứ Năm đến Thứ Tư, ngày 13-19 tháng 9 năm 2018.  

   (Chương trình tu học sẽ được ghi rõ trong Thông Bạch Số 2) 
 

 Chúng con kính trình lên Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni chứng minh, cầu thỉnh quý Ngài 

gia tâm cầu nguyện và nhất tâm kiền thỉnh quý Ngài hoan hỷ quang lâm chứng minh yểm trợ cho 

Khoá Tu Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ 8 này được thành tựu viên mãn.  Đồng thời, kính thông báo 

đến Quý Phật Tử cùng biết để sắp xếp thời gian và công việc gia đình ghi danh tham dự Khóa 

Tu, thể hiện tinh thần quý trọng Pháp Bảo hiện có mà chúng ta được phước duyên để tu học. 
 

 Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ Chư Tôn Đức pháp thể khương an, tuệ đăng thường 

chiếu, đạo thọ miên trường, mãi mãi là bóng đại thọ che mát cho hàng hậu học.  Kính chúc quý 

Phật Tử vô lượng an lạc, vô lượng cát tường, Bồ đề tâm kiên cố để nổ lực thăng tiến trên con 

đường giác ngộ, giải thoát. 
 

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát 

 

       Hoa Kỳ, ngày 20 tháng 7 năm 2017 

                   TM. BAN TỔ CHỨC 

             TRƯỞNG BAN 
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