
 
 

Lễ Dâng Y Kathina 2017 
Ngày 8 Tháng 10 Năm 2017 

 
 
Kính thưa quí đạo hữu, 
 
Như Lai Thiền Viện kính mời quí đạo hữu đến dự Lễ Dâng Y Kathina 2017 tại Như Lai Thiền Viện vào ngày 
Chủ Nhật  8 tháng 10 năm 2017.   
 
Như quí vị biết, Lễ Dâng Y Kathina là truyền thống tốt đẹp được áp dụng kể từ thời Đức Phật.   Thiền Viện tổ 
chức Lễ Dâng Y Kathina để quí đạo hữu có cơ hội dâng y và cúng dường tứ vật dụng đến Chư Tăng sau mùa 
an cư kiết hạ và vun bồi phước báu cho chính mình.  Phước báu của sự cúng dường tứ vật dụng đến Chư 
Tăng được Đức Phật dạy trong kinh Quán Niệm Hơi Thở (Anapanasatti Sutta) như sau: 
 
"Này chư Tỳ Kheo, Hội Chúng Tỳ Kheo này là một hội chúng thanh tịnh, giới đức tròn đầy xứng đáng cho Phật 
tử đi từ xa đến để cúng dường.  Đối với hội chúng này, một sự cúng dường nhỏ đem lại nhiều phước báu và 
sự cúng dường lớn càng đem lại phước báu trội hơn.  Hội Chúng Tỳ Kheo như vậy là phước điền để Phật tử 
vun bồi phước báu và trau dồi thiện nghiệp cho chính mình." 
 
Đến dự Lễ Dâng Y Kathina 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 đến thân bằng quyến thuộc cùng tất cả 
chúng sanh. 
 
Chương trình buổi Lễ Dâng Y Kathina gồm có: 
 
     10:30  Sáng: Phật tử tề tựu 
     11:00          : Thọ trai 
     12:30 Chiều: Lễ Dâng Y 
      3:00           : Bế mạc 
 
Thiền Viện mong mỏi được tiếp đón đông đảo quí đạo hữu.  Nếu quí vị không thể tham dự được nhưng muốn 
thiền viện đại diện dâng một bộ y cho Chư Tăng, xin quí vị điền chi tiết vào bên dưới và gửi về cho thiền viện. 
 
Mong quí vị được nhiều sức khỏe và an vui! 
 
        Trong tâm từ, 
               Như Lai Thiền Viện 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Rất tiếc tôi không thể tham dự được Lễ Dâng Y Kathina 2017.  Tuy nhiên, tôi muốn Như Lai Thiền Viện đại 
diện dâng một bộ y (trị giá $50 Mỹ kim) cho Chư Tăng và hồi hướng phước báu đến thân quyến và tất cả 
chúng sanh dùm tôi. 
 
 Họ và tên:   ………………………………………………………………………………………………. 
 
 Địa chỉ:  ……………………………………………………………………………………………….. 
    
 
 ………. Tôi đính kèm sự cúng dường cho bộ y (chi phiếu xin đề Như Lai Thiền Viện).   
 

Như Lai Thiền Viện 
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