
“Thanh nhàn hai chữ, đáng muôn đồng.” Đó là lời dạy vàng son của Sơ 
Tổ Trúc Lâm Trần Nhân Tông sau khi Ngài đã ngộ đạo. Với rất nhiều 
bạn trẻ đang vất vả chốn học đường hay bôn ba nơi khởi nghiệp, lời dạy 
này của Sơ Tổ càng thêm thấm thía. Bởi chạy theo nhiều nhu cầu của 
tuổi trẻ mà chúng ta đôi lúc uên tận hưởng những giây phút thanh nhàn 
để uay về nuôi dưỡng thân và tâm của chính mình. Vì thế, trong mùa hè 
năm nay, mời các bạn về Thiền Viện Bồ Đề để tận hưởng sống bốn ngày 
thanh nhàn theo tinh thần của Sơ Tổ Trúc Lâm. Dưới sự hướng dẫn 
nhiệt tình của uý Thầy và uý Sư Cô ua những sinh hoạt như ngồi 
thiền, đi thiền, tụng kinh, Pháp thoại, Pháp đàm, và chấp tác, chúng ta sẽ 
được học hỏi những phương pháp cụ thể để nâng cao đời sống phẩm 
hạnh, kết nối tình huynh đệ với các bạn trẻ mến đạo khác, và trải nghiệm 
sự nhiệm mầu của nếp sống thanh nhàn.

Địa điểm: Thiền Viện Bồ Đề, 77 Granite Street, Braintree, Massachusetts 02184

Thời gian: Từ thứ tư, ngày 4, tháng 7, năm 2018 đến chủ nhật, ngày 8, tháng 7, 
năm 2018

Đối tượng tham dự: Khóa tu này sẽ có nội dung và sinh hoạt thích hợp cho giới 
trẻ, cả nam và nữ, từ khoảng 18 tuổi đến khoảng 45 tuổi. Những vị ngoài độ 
tuổi này mà muốn tham gia thì xin liên lạc Thiền Viện. 
Đơn đăng ký: Xin bấm vào đây. 

Hạn cuối đăng ký: Xin đăng ký trước ngày 15, tháng 6, năm 2018.

Lệ phí: Để tạo điều kiện cho các bạn trẻ tham gia, khóa tu không thu phí.

Dụng cụ cần thiết: Đây là một khóa tu nội trú. Thiền Viện sẽ chuẩn bị nệm, 
mền, và gối ngủ ua đêm cho tất cả các Thiền sinh tham gia. Các bạn chỉ cần 
đem theo những dụng cụ cá nhân cần thiết như uần áo và dụng cụ vệ sinh. 

Thắc mắc: Nếu bạn có thắc mắc gì về khóa tu, xin tự nhiên liên lạc chúng tôi 
ua hộp thư khoatuthanhnien2@tutamail.com
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tại Thiền Viện Bồ Đề
từ 04/07/2018 đến 08/07/2018

https://goo.gl/forms/0Fw72guUAkSfrDL52

