
Khóa thiền mùa Thu tại Trung Tâm Thiền Quán Sinh Thức tại vùng rừng núi Wardensville sẽ được tổ

chức từ 7 giờ chiều thứ năm ngày 21 đến 3 giờ 30 trưa chủ nhật ngày 24 tháng 10 với chủ đề “Đối

Cảnh Vô Tâm“. Về tham dự khóa thiền để chúng ta ngồi thiền, tụng kinh, lễ Phật, nghe pháp thoại, học

hỏi giáo lý và thực tập nuôi dưỡng Tình Thương và Tuệ Giác trong từng giây phút để có mặt, tiếp xúc

và nhận biết năng lượng trong sáng và hạnh phúc đang sẵn có trong thân tâm của chúng ta. Về tham dự

khóa thiền để chúng ta học hỏi về con đường tu học thực tiển của người cư sĩ đem lại sự quân bình cho

đời sống trong thời đại bận rộn với nhiều chi phối và khó khăn ngày nay. Về tham dự khóa thiền để

chúng ta thực tập phát huy đời sống tỉnh thức để không bị những thói quen, sự sợ hải dẫn dắt hay đắm

chìm trong tình cảm bi lụy, vướng mắc. Về tham dự khóa thiền để chúng ta có được những giờ phút

thật sự nghỉ ngơi giữa thiên nhiên, hít thở không khí trong lành của vùng rừng núi và chăm sóc cho thân

tâm sau những ngày tháng làm việc mệt mỏi.
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Để bảo vệ sức khỏe cho mọi người, những thân hữu tham dự cần có giấy chứng nhận là đã chích 

ngừa COVID-19 xong (fully vaccinated).  Xin cám ơn sự giúp đở và thông cảm của quý thân hữu. 

Xin yêu cầu quý thân hữu ghi danh sớm để nhóm tổ chức có thể chuẩn bị cho được chu đáo.


