
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT! 

Ban Tổ Chức (BTC) những buổi Tọa Đàm Vấn Đáp Niệm Phật-Hộ Niệm trên trang mạng 

ZOOM chúng con xin kính thông báo: 

Mục đích của các buổi tọa đàm là để tất cả mọi nguời trên toàn cầu đuợc tham gia, cùng 

đuợc trực tiếp nghe lão cư sĩ Diệu Âm Minh Trị toạ đàm hướng dẫn, trả lời vấn đáp về 

pháp môn Niệm Phật, Hộ Niệm Vãng Sanh. 

Nhằm tạo sự ấm áp, thân thiện, thoải mái nhưng không kém đi sự trang nghiêm thanh 

tịnh cho buổi tọa đàm và cũng để trong thời gian có hạn mà toàn thể đại chúng vẫn đạt 

được nhiều lợi ích, hầu tránh những sơ suất trong quá trình tu tập cũng như Hộ Niệm. 

BTC chúng con xin có lời thỉnh cầu với toàn thể đại chúng khi tham dự như sau: 

1/ Trang phục KHÔNG bắt buộc phải mặc áo tràng, chúng ta có thể mặc các bộ đồ tu hay 

quần áo thường, nhưng KHÔNG nên mặc áo sát nách, áo cổ quá rộng, quần đùi, hay đồ 

ngủ … Không nên ở trong phòng ngủ, trừ trường hợp bất khả kháng. 

2/ Nếu có thể, hãy vào phòng ZOOM trước 15 phút để ổn định và nghe huớng dẫn giúp 

đỡ về kỹ thuật… 

3/ Có thể chuẩn bị các câu hỏi bằng cách ghi ra trước: Câu hỏi ngắn gọn súc tích cụ thể rõ 

ràng. Mỗi lần nên hỏi một câu, để dành thời giờ cho quý đồng tu khác, nếu trường hợp 

chưa có ai hỏi thì mình có thể hỏi thêm câu kế tiếp. 

4/ Khi cần thử máy chư vị có thể truy cập vào phòng ZOOM, nhưng KHÔNG được sử 

dụng phòng ZOOM nầy vào việc cá nhân không liên quan đến chánh pháp. Mọi xử dụng 

phải được sự đồng ý của nhóm đồng tu phát tâm lập ra phòng ZOOM nầy (Nhóm Đệ Tử 

Quy-Tịnh Nghiệp, Mỹ quốc). 

5/ Vì lợi ích chung cho đại chúng, BTC chúng con cố gắng hết sức nhưng cũng sẽ không 

sao tránh khỏi những sơ suất có thể xảy ra. Chúng con xin thành tâm sám hối. Kính xin 

chư Tôn Đức, lão cư sĩ Diệu Âm cùng chư vị đồng tu lượng tình tha thứ. 

BTC thành tâm kính mong chư Tôn Đức, cùng tất cả chư vị đồng tu tham gia đóng góp ý 

kiến để chương trình ngày càng mang lại nhiều lợi lạc cho chúng sanh. 
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