
Triển Lãm Xá Lợi Phật Chào Mừng Năm Mới 2023

Với vô lượng phước báu từ đức Phật

Tổ chức Quốc Tế Bồ Đề Quang xin trân trọng thông báo triển lãm bộ sưu tập Vạn Phật Xá Lợi
bắt đầu từ ngày thứ Bảy 21 tháng 1 năm 2023 đến Chủ Nhật 29 tháng 1 năm 2023 từ 10:00 AM
đến 7:00 PM mỗi ngày.

Có những buổi tọa thiền chung quanh Xá Lợi từ 9:00 AM đến 10:00 AM (buổi sáng) và 7:00 PM
đến 8:00 PM (buổi chiều) trong suốt thời gian triển lãm.

Vào cửa tự do.

Bộ sưu tập này đã được trưng bày cho công chúng mỗi năm hai lần, từ 2013 tại Nam California
và hàng ngàn hữu tình đã nhận được vô vàn lợi ích nhờ sự hiện diện của Xá Lợi Phật.

Bộ sưu tập này, cho đến hôm nay, trở thành số vạn là nhờ sự tích trữ lâu dài từ những cúng
dường, thu thập trong nhiều năm tại các nước ở vùng Đông Nam Á. Hơn nữa, những Xá Lợi này
ngày một tự động nhân lên hàng chục ngàn ngôi tinh thể Xá Lợi rực rỡ đầy màu sắc, biểu hiện sự
linh ứng không thể nghĩ bàn.

Ngoài Xá Lợi của chính đức Phật sau khi trà tỳ, bộ sưu tập của chúng tôi còn có Xá Lợi của gia
đình đức Phật và chư vị đại đệ tử.

Kinh điển đã nói rằng bất cứ ai dù là Phật tử hay không, nếu gặp được Xá Lợi Phật thì cũng được
vô lượng phước báu như gặp chính đức Phật vậy. Rất nhiều người đã trải nghiệm được nguồn
năng lượng mạnh mẽ tích cực khi ngồi thiền chung quanh Xá Lợi.

Quí vị có thể tham dự triển lãm Xá Lợi Phật ở cả hai miền Nam và Bắc California thuộc tổ chức
Quốc Tế Bồ Đề Quang trong cùng một thời gian, theo địa chỉ sau đây:

Bắc California: Chùa Pháp Tạng, 3201 Ulloa Street, San Francisco, CA 94116
Điện Thoại: (628)280-2720

Nam California: Chùa Quy Sơn, 7732 Emerson Place, Rosemead, CA 91770
Điện Thoại: (626)766-1009

Những người tham dự sẽ được ban phước bằng cách đội Xá Lợi của Phật và được khuyến khích
tụng Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú trong buổi lễ chú nguyện lúc 9:00 giờ sáng mùng 1 Tết
Nguyên Đán Chủ Nhật 22 tháng 1 năm 2023. Tiếp theo đó là màn trình diễn múa lân chào đón
năm mới cùng ngày.

❖ Mọi chi tiết xin vào trang web: www.MahaSutra.org
❖ Để tìm hiểu thêm, xin xem các bài viết trên trang web: www.MahaSutra.org/press
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