CÁO PHÓ
Thiền sư Thích Nhất Hạnh viên tịch
Tổ Đình Từ Hiếu
Đạo Tràng Mai Thôn
Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni
Kính khải bạch chư tôn Trưởng lão Hòa thượng, chư Thượng
tọa Đại đức Tăng Ni,Kính thưa quý vị Thân hữu, Thiền sinh và
Phật tử cư sĩ các giới khắp nơi trên thế giới,
Sau những năm tháng an dưỡng tại Tổ đình Từ Hiếu, vào lúc
01:30 ngày 22 tháng 01 năm 2022 (nhằm ngày 20 tháng Chạp
năm Tân Sửu), Thiền sư pháp hiệu trước Nhất sau Hạnh, Niên
Trưởng Trú trì Tổ đình Từ Hiếu đã thâu thần thị tịch tại Tổ đình,
nơi Người đã xuất gia cách đây tám mươi năm,
trụ thế 96 tuổi và 70 hạ lạp.
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Thông Báo Di Huấn
Tổ Đình Từ Hiếu – Compassionate Filial Piety Monastery
Đạo Tràng Mai Thôn – Plum Village Practice Center
Thông Báo Di Huấn
Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni
Kính khải bạch Chư Tôn Trưởng lão Hòa Thượng, Chư Thượng tọa
Đại đức Tăng Ni,
Kính thưa quý vị Thân hữu, Thiền sinh và Phật tử cư sĩ các giới khắp
nơi trên thế giới,
Sau những năm tháng an dưỡng tại chốn Tổ Từ Hiếu từ ngày 26 tháng
10 năm 2018, Thiền Sư pháp hiệu trước Nhất sau Hạnh Niên Trưởng
Trú Trì Tổ Đình Từ Hiếu, Khai Sơn Đạo Tràng Mai Thôn Quốc Tế đã
thâu thần thị tịch vào lúc 01:30 giờ sáng ngày 22 tháng 01 năm 2022,
nhằm ngày 20 tháng chạp năm Tân Sửu.
Chúng con mạn phép được thay mặt Môn đồ Pháp quyến kính xin
thông báo di huấn của Thiền Sư:
1. Quý Thầy tại Tổ Đình Từ Hiếu và Tăng Thân Làng Mai sẽ sắp
xếp tang lễ theo nghi thức tâm tang và kính xin chư Tôn Đức
đồng hộ niệm cho các buổi Lễ Nhập Kim Quan và Lễ Trà Tỳ.
8h00 ngày 23.01.2022 Lễ Nhập Kim Quan
7h00 ngày 29.01.2022 Lễ Trà Tỳ
2. Tang lễ sẽ kéo dài trong 7 ngày theo hình thức của một khóa tu
im lặng. Trong suốt thời gian đó, kính xin quý vị đến thăm viếng
cùng thực tập chung với chúng tôi – tâm niệm cúng dường –
để cho toàn bộ tang Lễ Tâm Tang được diễn ra trong sự im
lặng, trang nghiêm, thanh tịnh, tĩnh lặng và nhẹ nhàng.
3. Sau Lễ Trà Tỳ, Xá Lợi sẽ được an vị tại Tổ Đình Từ Hiếu và các
trung tâm khác của Làng Mai khắp nơi trên thế giới mà không
cần phải xây tháp.
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Theo di huấn của Thiền Sư, chúng con kính xin thông báo để Chư Tôn
thiền đức và quý vị thân hữu, thiền sinh và Phật tử cư sĩ các giới khắp
nơi trên thế giới được liễu tri và đồng hộ niệm cho Lễ Tâm Tang được
trang nghiêm thanh tịnh. Chúng tôi xin quý vị hoan hỷ miễn các phúng
điếu vòng hoa, trướng liễn.
Kính xin quý vị xem thêm chương trình chi tiết của tang lễ tâm tang và
khóa tu im lặng trên trang nhà của Làng Mai (www.langmai.org), và
trong tập cẩm nang cho tang lễ và khóa tu.
Chúng tôi thành kính tri ân.
Phật lịch 2566, Tổ Đình Từ Hiếu, ngày 22 tháng 01 năm 2022
(nhằm ngày 20 tháng chạp năm Tân Sửu)
Phật lịch 2566, Tổ Đình Từ Hiếu, ngày 22 tháng 01 năm 2022 (nhằm
ngày 20 tháng chạp năm Tân Sửu)

Nguồn: https://langmai.org/cong-tam-quan/thong-bach/thong-bao-di-huan/
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