
 
     

     
 
 

Lễ Dâng Y Nhập Hạ Vassa 
Chủ Nhật Ngày 12 Tháng 7 Năm 2015 

 
 
 
Kính thưa quí đạo hữu, 
 
Như Lai Thiền Viện kính mời quí đạo hữu đến dự Lễ Dâng Y Nhập Hạ Vassa tại Như Lai Thiền 
Viện vào ngày 12 tháng 7 năm 2015.  Đây là dịp để quí đạo hữu có cơ hội cúng dường tứ vật 
dụng nhằm hổ trợ sự tu tập của Chư Tăng và vun bồi phước báu cho chính mình.   
 
Như quí vị biết, Nhập Hạ Vassa là truyền thống cao đẹp được Đức Phật đặt ra và Chư Tăng áp 
dụng liên tục từ xưa cho đến nay.  Vassa là thời gian tối thiểu ba tháng mà Chư Tăng nhập hạ 
hay an trú tại tu viện để trau dồi giới đức và tinh tấn tu tập nhằm đạt thêm nhiều tiến bộ tâm linh. 
Do đó, sự dâng cúng tứ vật dụng cho các Chư Tăng nhập hạ sẽ đem lại vô lượng phước báu cho 
người cúng dường vì sự cúng dường giúp cho Tăng Đoàn tồn tại để truyền bá Giáo Pháp của 
Đức Phật.  Chính nhờ vào Giáo Pháp và Chư Tăng mà chúng sanh có thể vượt qua những nỗi 
khổ đau của kiếp luân hồi. 
 
Đến dự Lễ Nhập Hạ, quí vị sẽ được Chư Tăng cho giới và đọc kinh chúc phúc, nghe Pháp Thoại, 
dâng y cùng các vật dụng khác đến Chư Tăng và hồi hướng phước báu cho tất cả chúng sanh. 
 
Chương trình buổi Lễ Nhập Hạ gồm có: 
 
     10:30 Sáng: Phật tử tề tựu 
     11:00        : Thọ trai 
     12:30 Chiều: Hành Lễ 
      3:00          : Bế mạc 
 
Thiền Viện mong được tiếp đón đông đảo quí phật tử.  Mong quí đạo hữu được nhiều an vui! 
  
 
         Trong tâm từ, 
           Như Lai Thiền Viện 
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