
 
 

 
Khóa Thiền Minh Sát Đặc Biệt  

Với Thiền Sư Sayadaw U Pannasami 

Từ Thứ Hai 1 tháng 6 đến Thứ Ba 30 tháng 6 năm 2015 
 
Kính gởi quí vị thiền sinh, 
 

Như Lai Thiền Viện xin thông báo cùng quí vị là năm nay Ngài Hòa Thượng Thiền Sư U 
Panditabhivamsa chỉ định Thiền Sư Sayadaw U Pannasami thay ngài hướng dẫn khóa Thiền Minh 
Sát Đặc Biệt 30 ngày từ 5 giờ sáng Thứ Hai  ngày 1 tháng 6 đến 12 giờ trưa Thứ Ba ngày 30 tháng 
6 năm 2015 tại Như Lai Thiền Viện.  Thiền Viện kính mời quý vị tham dự khóa thiền này. 
 

Thiền Sư Sayadaw U Pannasami thọ giới tỳ kheo vào năm 1986.  Ngài tốt nghiệp Pháp Sư 
Sasanasakkasila Dhammacariya từ đại học Phật Giáo State Pariyatti Sasana University tại 
Mandalay, Miến Điện vào năm 1998. Kể từ năm 1999, Ngài hành thiền Minh Sát Niệm Xứ tại thiền 
viện Panditarama Meditation Center ở Yangon, Miến Điện dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng 
Thiền Sư U Panditabhivamsa. Sau khi hoàn mãn sự thực tập, Ngài phục vụ thiền viện Panditarama 
Forest Meditation Center ở Bago, Miến Điện.  Vào năm 2005, Hòa Thượng Thiền Sư U 
Panditabhivamsa chỉ định Ngài làm thiền sư thường trú tại trung tâm thiền Saraniyadhamma 
Meditation Center ở Manchester, Anh Quốc.  Trong thời gian chín năm ở đây, Ngài đã dạy thiền 
Minh Sát Niệm Xứ không chỉ ở Anh Quốc mà còn tại các nước khác ở Âu Châu.  Vào tháng 11 năm 
2014, Hòa Thượng U Panditabhivamsa gọi Ngài về phục vụ thiền viện Panditarama Meditation 
Center ở Yangon, Miến Điện.    
 

Khóa Thiền Minh Sát Đặc Biệt sẽ gồm có các mục như thọ giới, thiền tập, pháp thoại, trình 
pháp và vấn đạo.  Chương trình thiền tập hàng ngày gồm có ngồi thiền, thiền hành và chánh niệm 
theo dõi các hoạt động trong ngày vào các giờ ăn, nghỉ, và pháp thoại.  Quí vị thiền sinh muốn tham 
dự khóa thiền vui lòng gởi đơn ghi danh và trọn lệ phí tham dự khóa thiền về Như Lai Thiền Viện 
càng sớm càng tốt.  
 

Sau khi được nhận vào khóa thiền, thiền sinh nên mang theo túi ngủ hoặc mền, chai nhỏ 
đựng nước uống, và các đồ nhật dụng cần thiết khi đến với khóa thiền.  Thủ tục nhập khóa thiền 
bắt đầu lúc 6 giờ chiều ngày 31 tháng 5 năm 2015.  Chỗ ngủ và các tài liệu về khóa thiền sẽ được 
phân phối tại văn phòng của Thiền Viện. 
 

Quí vị nào muốn biết thêm chi tiết về Khóa Thiền Minh Sát Đặc Biệt kể cả việc ghi danh vui 
lòng liên lạc với đạo hữu Từ Sơn tại số điện thoại (408) 391-3690 hoặc email sontusila@aol.com. 
 

Thiền Viện hy vọng được mừng đón quí vị thiền sinh vào khóa thiền sắp tới.  Mong quí vị 
nhiều sức khỏe và an vui. 
 
 
        Trong tâm từ, 
       Như Lai Thiền Viện 
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