
  

Trồng Cây Giác Ngộ 

Hiện nay, trên mảnh đất 9 mẫu, hai Thiền Sư đang tiến hành dự án – TẠO CẢNH QUAN CHO THIỀN VIỆN 

Trung Tâm Giác Ngộ  - Thiền Viện Phổ  Môn là nơi hai v ị  Thầy Giác Ngộ ,  Thiền Sư Thích Diệu Thiện và  Thiền Sư Thích 
Thông Hộ i ,  khai th ị  và  hướng dẫn mọi ngườ i,  không phân biệt tuổ i  tác, chủng tộc, màu da hay tôn giáo, hiểu, tin,  trã i  
nghiệm, nhận ra và  thể  nhập Tâm Giác Ngộ ,  Giả i  thoát sanh tử  luân hồ i,  có  được Chơn hạnh phúc trong cuộc sống. 

Tên người trồng cây Giác ngộ 
sẽ được đặt ở cây của mình 

15202 Dora Lane, Sugar Land, TX 77498 ● (281) 565-9718 ● www.thienvienphomon.org 
 

Mọi phát tâm cúng dường, xin quý vị vui lòng liên lạc Thiền viện (281) 565-9718 

 

• Gieo trồng hạt giống Giác ngộ vào tâm chúng ta. 
 

• Ngắm nhìn và cảm nhận cây Giác ngộ phát triển 
từng ngày trong sự nuôi dưỡng và tình thương của 
hai Thiền Sư. 
 

• Mọi người về Phổ Môn tu học, khi ngồi dưới những 
hàng cây xòe tán, sẽ cảm nhận năng lượng của môi 
trường Giác ngộ, hưởng được sự râm mát trong 
không gian thoáng đãng, an bình, thư thái, đầy vẻ 
thoát tục và gần gũi với thiên nhiên.  

Sự phát tâm cúng dường của quý vị 
trước là kết duyên Giác ngộ với hai 
Thiền Sư và sau là hỗ trợ cho công 
trình tạo cảnh quan cho Trung Tâm 
Giác Ngộ – Thiền Viện Phổ Môn mau 
sớm thành tựu để có một không gian 
tu học lý tưởng cho mọi người khắp 
nơi trên thế giới về tu học.  

TRỒNG CÂY GIÁC NGỘ 
TRONG VƯỜN GIÁC NGÔ ̣  PHỔ  MÔN 


