
 
     
     

 
 

LỄ BÁO ÂN 2015 
 

Chủ Nhật Ngày 23 Tháng 8 Năm 2015 
 
 
 
Kính Thưa Quí Đạo Hữu, 
 
Thiền Viện trân trọng kính mời quí đạo hữu đến dự LỄ BÁO ÂN tại Như Lai Thiền Viện vào ngày 23 
tháng 8 năm 2015.  Đây là dịp để chúng ta tưởng nhớ đến công ơn thầy tổ và cha mẹ theo truyền thống 
báo hiếu cao đẹp của Phật Giáo và Việt Nam. 
 
Như quý vị biết, Đức Phật sau khi quyết định truyền bá Giáo Pháp cao thượng và vi diệu mà Ngài 
chứng ngộ đã nghĩ đến hai vị thầy ban sơ của mình là hai đạo sĩ Alara Kalama và Uddaka.  Ngoài ra, 
Đức Phật có dạy là dù chúng ta có cõng cha mẹ lên vai đi hết bốn biển cũng không thể nào đền đáp hết 
công ơn sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ.  Ngài Xá Lợi Phất trước khi nhập Niết Bàn cũng đã xin 
Đức Phật trở về ngôi nhà thân yêu nơi mà Ngài sinh trưởng để độ cho thân mẫu của Ngài hầu đáp đền 
ơn đức của mẹ. 
 
Theo tinh thần nhớ ơn nói trên, Thiền Viện tổ chức LỄ BÁO ÂN để chúng ta có cơ hội bày tỏ lòng tri 
ân sâu xa đến các bậc thầy tổ và cha mẹ thân yêu của chúng ta. 
  
Chương trình buổi lễ gồm có: 
 

10:30 A.M.: Phật tử tề tựu  
11:00 A.M.: Thọ trai  
12:30 P.M.: LỄ BÁO ÂN  
3:00 P.M.: Kết thúc 

 
Đến với LỄ BÁO ÂN, quí vị sẽ có cơ hội thọ ngũ giới, được Chư Tăng tụng kinh chúc phúc, nghe 
Pháp Thoại, cúng dường tứ vật dụng đến Chư Tăng, suy nghiệm đến sự đóng góp và những phẩm hạnh 
đặc biệt của các bậc thầy tổ cũng như ơn đức sâu dày của cha mẹ, và hồi hướng phước báu đến cho 
thầy tổ, cha mẹ, ông bà, thân bằng quyến thuộc và tất cả các chúng sanh khác. 
 
Thiền Viện hy vọng được đón tiếp đông đảo quí vị vào dịp LỄ BÁO ÂN sắp tới.  Mong quí vị và gia 
quyến được mọi sự an vui. 
 
 

Trong Tâm Từ, 
Như Lai Thiền Viện 
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