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Thư Mời Dự

Khoùa Tu Muøa Thu 2022
Ngày 4 đến ngày 6 tháng 11 năm 2022
Kính thưa đại chúng,
Tu Viện Quán Âm Nam Hải sẽ tổ chức ba ngày Khóa Tu Học "Thực Tập Theo Nghi
Lễ Truyền Thống Phật Giáo Việt Nam" vào ngày 4, 5, & 6, tháng 11 năm 2022 dưới sự
chứng minh và hướng dẫn của Thượng Tọa Thích Hải Nghiêm và Tăng thân Tu Viện Quán
Âm Nam Hải.
Thượng Tọa Thích Hải Nghiêm xuất gia ở Chùa Linh Mụ, một trong những ngôi chùa cổ
danh lam ở thành phố Huế Việt Nam. Thượng Tọa đã xuất gia trên 40 năm và hành đạo trên 30
năm trong và ngoài nước. Thượng Tọa là một vị giáo thọ và chủ sám rất khả kính. Hiện tại
Thượng Tọa trụ trì Tu Viện Linh Thiên ở thành phố Pensacola, Florida và Chùa Từ Bi thành
phố Arlington, Texas.
Trong ba ngày khóa tu học đại chúng sẽ được Thượng Tọa hướng dẫn thực tập các nghi
lễ truyền thống Phật Giáo Việt Nam để đem lại lợi ích và an vui trong đời sống hằng ngày cũng
như hiểu thêm về thế giới âm linh cô hồn và những nghi lễ thực tập để hồi hướng cho hương
linh cửu huyền thất tổ, âm linh cô hồn được siêu thoát về thế giới Cực Lạc.
Ngoài ra trong ba ngày khóa tu học đại chúng sẽ được hướng dẫn thiền thọa, tụng Kinh
Lăng Nghiêm, khí công tâm pháp gậy dưỡng sinh, thiền hành, dùng cơm chánh niệm, Pháp
đàm, thiền trà, v.v…
Tăng thân Tu Viện Quán Âm Nam Hải rất tha thiết mời gọi quý Phật tử và quý đạo hữu
hoan hỷ điền vào phiếu ghi danh dự khóa tu để chúng ta cùng nhau thực tập và trau dồi thêm
kiến thức về nghi lễ truyền thống Phật Giáo Việt Nam.
Kính chúc quý Phật tử và quý đạo hữu cùng gia quyến trọn niềm hạnh phúc.
Kính thư,

TKN Thích Thanh Diệu Giác
Trú trì Tu Viện Quán Âm Nam Hải

