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Cúng Đường Thực Phẩm Cho Chư Tăng Và Thiền Sinh
Khóa Thiền Minh Sát Đặc Biệt Tháng 6 năm 2017
Với Thiền Sư U Pannathami
Kính thưa quí đạo hữu,
Cúng dường thực phẩm cho Chư Tăng 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, 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 cho thọ mạng
Sức mạnh, sắc, biện tài
Bậc trí cho an lạc
Được hưởng hạnh phúc dài.

Cho thọ mạng, sức mạnh
Sắc, an lạc, biện tài
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 và thiền sinh trong Khóa Thiền Minh Sát Đặc Biệt, vui
lòng điền chi tiết vào phần dưới đây và gởi về Như Lai Thiền Viện.
Họ và tên:

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

Địa chỉ:

………………………………………………………………………………………………………

Số tiền cúng dường:

……………………

Ngày cúng dường (xin chọn một ngày) : …………………
(Từ Ngày 1 đến 30 Tháng 6, 2017)

Phước báu xin được hồi hướng đến những người sau đây:
…………..…..…………………………………………………………………………………………………………….
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,
Như Lai Thiền Viện

