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Thư mời vào hội
Kính gởi chư Phật-tử và thiền sinh:
Tâm Pháp Thiền Viện (“TPTV”) là một hội bất vụ lợi đã thành lập nhằm mục đích
truyền bá chánh pháp và hướng dẫn những khóa thiền Minh Sát Tuệ của đức Phật Thích
Ca Mâu Ni đã để lại hơn 2,550 năm. Tất cả sinh họat của thiền viện được sự hướng dẫn
và cố vấn của Đại Trưởng Lão Khippa-Panno Kim Triệu.
Thiền viện tọa lạc trong một khu rừng tĩnh mịch lang rộng hơn 16 mẫu ngòai thành phố
Richmond, Virginia. Nguyện vọng của chúng tôi là khai thác nơi đây thành một nơi ẩn tu
cho chư vị xuất gia cũng như tại gia thật sự muốn đến dự những khóa thiền tích cực và
học giáo pháp của đức Phật. Hiện nay, thiện viện vẫn còn trong giai đọan sơ khai và
được sự bảo quản của chư Tăng và chư vị làm thiện nguyện. Đã là một cơ sở bất vụ lợi,
tất cả mọi phục vụ, vật thực và nơi ăn chổ ở đều miễn phí. Mọi chi phí của họat động, xây
cất, thực phẩm và vật liệu dùng để đáp ứng nhu cầu cần thiết cho thiền sinh và quan
khách đều nương nhờ qua sự cúng dường và hổ trợ của những thiền sinh dự khóa thiền
trước cũng như từ những mạnh thường quân luôn tiếp tay để thiện viện được đầy đủ tiện
nghi hơn. Vì lẽ này, thiền viện luôn luôn cần sự tiếp tay từ tài chánh đến sức người để hổ
trợ công trình truyền bá chánh pháp.
Người xưa có câu “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại thành hòn núi cao”.
Xin quý thiện tín hoan hỷ tham gia vào bang Hộ Trì Tam Bảo để tiếp tay. Nguyệt liễm
của hội viên chỉ có $10 mỗi tháng thôi. Mọi sự đóng góp của quý thiện tín sẽ là nguồn tài
chánh cần thiết trong việc trang trãi chi tiêu hàng tháng để duy trì thiền viện.
Mong rằng sự hổ trợ của quý thiện tín là những viên gạch họp lại để xây dựng một cơ sở
nhằm mục đích để vun bồi Trí-tuệ và tạo dựng một nơi để nuôi dưỡng tâm Từ và tâm Bi
là nồng cốt của Phật Giáo.
Nguyện cầu hồng ân Tam-Bảo và Chư Thiên luôn gia hộ quý vị được mọi sự an vui.

Trong tâm từ,

Thiền Viện Tâm Pháp

---------------Cắt đây và gởi về thiền viện --------------------------------------------------------------------
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PHIẾU CÚNG DƯỜNG

Tên họ:_______________________Pháp danh:_______________________________
Address:_______________________________________________________________
Tôi xin cúng dường: $____________ □đóng tiền Nguyệt-liễm

□tiền mặt □tền check

(Xin viết check để là: Tam Phap Thien Vien)
Hộ trợ:

□Bills hàng tháng □Xây cất □Tam Bảo □In báo chí và kinh sách

