
     Agga Meditation Center/  Bát Nhã Thiền Viện

     3401 rue Belanger E. Montreal, Quebec H1X 1A5
  7494 Boul Levesque E Laval, Quebec H7A 1R8

             (514) 721-7149, (514) 590 – 8214. Website: batnhatv.ucoz.com  

 ĐƠN GHI DANH KHÓA THIỀN

Tôi xin ghi danh  để tham dự khóa thiền Minh Sát .

Họ và tên : ____________________________________________ Nam ______ Nữ ______

                    (Họ) (Tên)

Địa chỉ :______________________________________________________________________

             (Số nhà và đường)  (Thành phố) (Tiểu bang)                   (Postal Code)

Điện thoại:(______) __________________ Điện thư: ____________________________

Tuổi:18-19: __ 20-30: ___ 30-40: ___ 40-50: ___ 50-60: ___ 60-70: ___ 70-80: ___ Trên 80:___

Liên lạc trong trường hợp cấp bách:  _______________________________________________

                                                                 Họ và tên     Điện thoại          Liên hệ

Dữ kiện về sức khỏe: Sức khỏe tốt ____ Sức khỏe không tốt ____. 

Nếu không được tốt, vui lòng cho biết về tình trạng sức khỏe hiện tại kể cả tình trạng tàn tật và tâm 

thần cùng nhu cầu y tế: ____________________________________________

Công ty bảo hiểm sức khỏe:_______________________________________________________

Kinh Nghiệm Thực Tập: Số khóa thiền Minh Sát theo truyền thống Mahasi đã tham dự: Bao nhiêu 

lần, ở đâu, khi nào, thời gian thực tập bao lâu: ___________________________

Số Ngày tham dự khóa Thiền này:  _______Ngày . Hay trọn khóa thiền ______

Tôi xin đóng góp trang trải chi phí khóa thiền _______________;  cúng dường phương tiện di 

chuyển cho Thiền Sư   __________________; cúng dường Chư Tăng Ni  ________________     

cúng dường thực phẩm   _________________;   bảo trì Thiền Viện      ____________________

Số tiền: $_____________ tiền mặt __ Số Chi phiếu _______(Chi phiếu xin đề Bát Nhã Thiền Viện )



Tôi  ___________________________________ xác nhận nhũng dữ kiện do tôi cung cấp ở trên là 

chính xác. Tôi biết rằng Bát Nhã Thiền Viện là một tổ chức không vụ lợi khóa Thiền được tổ chức 

nhằm vào lợi ích duy nhất cho thiền sinh như tôi. Do đó, tôi miễn cho Bát Nhã thiền Viện tất cả mọi 

trách nhiệm nếu có điều gì không may xảy ra cho tôi trong thời gian tôi tham dự khóa thiền. 

Ngoài ra, tôi cam kết sẽ tuân theo các điều lệ tại Bát Nhã Thiền Viện, đặc biệt là các điều lệ của khóa 

Thiền. Tôi cam kết không giao dịch, chào hàng, kêu gọi, quyên góp  tiền bạc trong khóa thiền. 

Để không ảnh hưởng đến thời khóa tu tập và giờ trình pháp của các thiền sinh việc thỉnh chư Tăng đi 

trai tăng bên ngoài; xuất gia gieo duyên tùy hứng; nấu nướng trong khóa thiền hoàn toàn không hoan 

nghênh.

Nếu vi phạm, người điều phối khóa thiền có thể chấm dứt sự tham dự khóa thiền của tôi bất cứ lúc 

nào mà không phải hoàn trả lệ phí ghi danh tham dự khóa thiền lại cho tôi. 

Ngày ____________________________

 Chử Ký ______________________________________



Cúng Đường Thực Phẩm Cho Chư Tăng Ni Và Thiền Sinh

Kính thưa quí đạo hữu, 

Cúng dường thực phẩm cho Chư Tăng Ni và thiền sinh đang nỗ lực trau dồi giới đức và phát triển trí 
tuệ trong khóa thiền dài hạn mang lại vô lượng công đức cho người cúng dường. Đức Phật dạy về 
phước báu của sự cúng dường như sau: 

Này các Tỳ Kheo, khi cúng dường thực phẩm thí chủ đem lại cho người thọ lãnh năm điều. Năm điều 
đó là gì? Đó là thọ mạng, sắc đẹp, sự an lạc, sức mạnh và biện tài. Do đó, người thí chủ thỏa thích 
trong sự cúng dường thực phẩm sẽ hưởng được sự trường thọ, sắc đẹp, an lạc, sức mạnh và danh 
tiếng ở cõi trời hay cõi người. 

Bậc Hiền (được cho) có thọ mạng, sức khỏe, sắc đẹp, trí sáng suốt và an lạc
Bậc trí (người cho) hoan hỉ  đạt được tốt đẹp đó là sống lâu, sức khỏe, sắc đẹp, hạnh phúc cùng thông 
minh. Được sống lâu, danh tiếng,  Tại chỗ được tái sanh. 
Tăng Chi Bộ Kinh, Phẩm Năm Điều, Chương Bốn, Bài Sumana, Đoạn 37. 

Quí vị muốn cúng dường thực phẩm đến Chư Tăng Ni và thiền sinh trong Khóa Thiền Minh Sát, vui 
lòng điền chi tiết vào phần dưới đây.

Đệ tử tên..............................................................pháp danh: ....................................................... 

Địa chỉ ...................................................................................................................................

Email:.................................................................................................................................................

Xin cúng dường thực phẩm cho Chư Tăng Ni và Thiền Sinh vào các ngày :

1st _____; 2nd _____; 3rd _____; 4th _____; 5th _____; 6th _____; 7th _____; 8th _____; 9th_____; hay

 trọn khóa thiền ________;  

Đệ tử xin hồi hướng phước báu thanh cao này đến các thân nhân đã quá vãng và còn hiện tiền sau 
đây:

Thân Nhân Quá Vãng 

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Thân Nhân Còn Hiện Tiền 

..................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………….. 

Cầu mong phước báu mà quí vị tạo được qua sự cúng dường sẽ mang lại sự thịnh vượng, hạnh phúc, 
sức khỏe, an vui và nhất là trợ duyên cho sự tu chứng và giải thoát của quí vị. 

Trong tâm từ, 

Bát Nhã Thiền Viện


