
 
     
     

 
 

LỄ TAM-HỢP: 
Đản Sanh, Thành Đạo và Nhập Diệt 

 
Chủ Nhật Ngày 7 Tháng 5 Năm 2017 

 
 
 
Kính Thưa Quí Đạo Hữu, 
 
Như Lai Thiền Viện trân trọng kính mời quí đạo hữu đến dự LỄ TAM HỢP được tổ chức tại thiền viện 
vào ngày Chủ Nhật 7 tháng 5 năm 2017 để tưởng niệm ngày Đức Phật đản sanh, thành đạo và nhập diệt. 
  
Như quý vị biết, Đức Phật đản sanh, giác ngộ và nhập Niết Bàn đều đúng vào ngày trăng tròn tháng 
Năm.  Do đó, hàng năm theo truyền thống Phật Giáo, Như Lai Thiền Viện tổ chức Lễ Tam Hợp để tưởng 
niệm đến sự xuất hiện hiếm hoi của Đức Phật cũng như giáo lý giải thoát đau khổ mà Ngài đã chứng ngộ 
và giảng dạy lại cho chúng sanh.  Đây là dịp để cho chúng ta cùng nhau bày tỏ lòng biết ơn sâu xa đến 
Tam Bảo. 
 
Tham dự Lễ Tam Hợp, 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, hồi hướng phước báu đến thân bằng quyến thuộc cũng 
như tất cả chúng sanh, và sau cùng dự lễ tưới nước vào hình tượng Đức Phật và cội cây Bồ Đề. 
  
Chương trình buổi lễ gồm có: 
 

10:30 Sáng:  Phật tử tề tựu  
11:00:   Thọ trai  
12:30 Chiều:  LỄ TAM HỢP 
  2:30:   Kết thúc 

 
 
Thiền Viện hy vọng được đón tiếp đông đảo quí vị vào buổi Lễ Tam Hợp sắp tới.  Mong quí vị và gia 
quyến được dồi dào sức khỏe và mọi sự an vui! 
 
 
 
 

Trong Tâm Từ, 
Như Lai Thiền Viện 

Như Lai Thiền Viện 
_______________________________________________________________________________ 
1215 Lucretia Ave, San Jose  CA 95122   Tel: (408) 294-4536      Website:  www.tathagata.org 
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