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_________________________________________

Nam Mô Bổ n Sư Thích Ca Mâu Ni Phậ t.
Kính thưâ Quý Đạo Hữu và Quý Đồng Hương,
Mộ t mù a Vu Lan nữa lậ i về vớ i ngườ i con Phậ t. Để cẩ m niệ m ân đức sanh thầ nh dưỡ ng dụ c củ a cha mệ
nhiề u đờ i, Chù a Ngầ n Phậ t cố cấ c buổ i tụ ng kinh Vu Lan Bấ o Hiế u trong suố t mù a Vu Lan thấ ng Bẩ y năm
Canh Tý (Từ ngầ y 19 thấ ng 8 đế n ngầ y 16 thấ ng 9 năm 2020). Trong hoầ n cẩ nh hiệ n nay, chù a cồ n tậ m
thờ i đố ng cửa cho công chú ng để giảm thiểu sự lây lan của Đậ i Dịch Corona, xin Quý Đậ o Hữu vầ Quý
Đồ ng Hương hướ ng về Tam Bẩ o hoan hỷ gở i phiế u cầ u an, cầ u siêu đính kề m để chù a cầu nguyệ n cho quý
vị vầ người thân trong 7 buổ i tụ ng Kinh Vu Lan Bấ o Hiế u.
Kinh Vu Lan dạy chúng ta hẫ y nuôi lớ n các hạt giống biết ơn vầ đền ơn đối vớ i hâi đấng sinh thầ nh vầ mộ i
loầ i chú ng sanh. Trong không khí thiêng liêng củ a mù a Vu Lan 2020, chú ng ta hẫ y cù ng chí thầ nh cầ u
nguyệ n chô Đậ i Dịch Corona sớ m chấ m dứt để nhân loậ i đượ c trở lậ i cuộ c số ng bình thườ ng.
Để giú p cho Phậ t Giấ o Việ t Nam cố thể tồ n tậ i ở Mỹ , ngoầ i những sinh hoậ t thuầ n tú y chô ngườ i Việ t, Chù a
Ngầ n Phậ t rấ t chú trộ ng vầ o những sinh hoậ t cho cấ c chấ u không thông thạo tiếng Việt, vầ mở cánh cửa tu
tập để người Mỹ đến với chúng ta trong khi vẫ n gìn giữ được những truyền thống tốt đẹp của Phậ t Giấ o
Việ t Nam. Chú ng ta hẫ y cù ng gố p sức đầ o tậ o thế hệ trể , cố gố c rễ tâm linh, để sau nầ y cố thể bẩ o tồ n đượ c
hầ ng trăm ngôi chù a mầ ngườ i Việ t tị nậ n đẫ dầ y công xây dựng tậ i quố c gia nầ y trông hơn 40 năm quâ.
Để cố đủ điều kiện tổ chức các khoá tu, các lễ lớn và các buổi nghe giảng cho Phật tử, lễ đặt viên đá đầu
tiên nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho việc xây dựng ngôi chù a mớ i rộ ng rẫ i hơn trông tương lâi đẫ đượ c
long trộ ng cử hầ nh vầ o dịp Lễ Vu Lân năm 2018 dưới sự chứng minh vầ chủ trì của Hồ a Thượng Thích
Phướ c Tịnh. Mù â Vu Lân năm nây, trong bẩ n tin đính kề m, chú ng tôi xin gở i đế n Quý Đạo Hữu và Quý
Đồng Hương Mô Hình Kiế n Trú c Ba Chiề u do các anh em thiệ n nguyệ n, kiến trúc sư vầ kỹ sư mô hình, đẫ
dố c sức thiết kế để thể hiệ n chính xấ c vầ thiế t thực về toầ n bộ dự án kiến trúc ngôi chù a mớ i.
Kính chú c Quý Đậ o Hữu vầ Quý Đồng Hương mộ t mù a Vu Lan luôn an lầ nh không bị ẩ nh hưở ng bở i Đậ i
Dịch Corona vầ luôn gậ p thuậ n duyên trên đườ ng tu hộ c vầ hộ trì Tam Bẩ o để bồi đắp công đức cho sự
giải thoát khổ i cấ c khổ đâu củ a sanh tử luân hồ i.
Nâm Mô Đậ i Hiế u Mụ c Kiề n Liên Bồ Tấ t Ma Ha Tấ t.
Ngầ y 10 thấ ng 8 năm 2020
Chù a Ngầ n Phậ t
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MÔ HÌNH KIẾN TRÚC CHÙA MỚI
Nhờ sự trợ duyên của Quý Đậ o Hữu vầ Quý Đồng Hương, dự ấ n xây dựng Chù a Ngầ n Phậ t đâng đượ c tiế n
hầ nh tố t đệ p. Các anh em thiệ n nguyệ n, kiến trúc sư vầ kỹ sư mô hình, đẫ dố c sức thiết kế một Mô Hình
Kiế n Trú c Ba Chiề u để cố thể hình dung tổng thể và bao quát về dự án, cũ ng như công trình xây dựng
được tiến hành trông tương lâi. Chú ng tôi xin chia sể cùng Quý Đậ o Hữu vầ Quý Đồng Hương mộ t số hình
ảnh về mô hình nầ y.
Xin Quý Đậ o Hữu vầ Quý Đồng Hương tù y hỷ cú ng dườ ng, phổ biế n, vầ cầ u nguyệ n chô chương trình xây
dựng Chù a Ngầ n Phậ t để Phậ t sự nầ y sớ m đượ c viên thầ nh. Công đức gố p phầ n xây dựng Chù a Ngầ n Phậ t
vầ giú p cho Phậ t Giấ o Việ t Nâm đượ c tồ n tậ i vầ hưng thịnh lâu dầ i ở Mỹ thậ t không thể nghĩ bầ n. Xin hồ i
hướ ng công đức vầ nhân lầ nh nầ y đế n vớ i tấ t cẩ phấ p giớ i chú ng sanh.

Để giảm thiểu chi phí xây cất, chánh điện mới sẽ
được xây dựng phía trước và nối liền với ngôi chùa
tạm. Phía trước chùa có tôn tượng Bồ Tát Quán
Thế Âm và đường đi kinh hành chung quanh chùa
được thiết kế hình trái tim để nhắc nhở chúng ta
hãy đem lòng từ bi mà đối xử với tất cả mọi loài.

Chánh điện mới có thờ một tượng Phật lớn và phía
sau là 1,000 tôn tượng đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
Phật trong 200 bàn thờ có cửa kính thiết kế theo
hình vòng cung cao 18 feet. Những tượng Phật này
đã được đúc bằng tay bởi các Phật tử ở nhiều tiểu
bang trên nước Mỹ trong suốt 13 năm qua.

Xin quý vị vào trang web của chùa (chuanganphat.org) để biết thêm chi tiết về dự án xây dựng và
xem một đoạn phim linh động về mô hình ngôi chùa mới (YouTube: “Mô Hình Chùa Ngàn Phật”).

Tên Phật Tử: ________________________________________________________, Pháp Danh: ______________________________________
Điạ Chỉ: ____________________________________________________________________________________________________________________
Điện Thoại: _____________________________________, Email: __________________________________________________________________

Chúng con xin tùy hỷ góp phần công đức:
❖ Cúng Dường _________ dollars cho Lễ Vu Lan 2020
❖ Cúng Dường _________ Tượng Phật xây dựng chùa mới (1,000 dollars mỗi tượng Phật)
❖ Cúng Dường _________ dollars xây dựng chùa mới
❖ Cúng Dường _________ dollars định kỳ hàng tháng để chi phí và bảo trì ChùaNgàn Phật
Tùy hỷ ngân phiếu xin đề: Chùa Ngàn Phật và gởi về địa chỉ: 153 Wolfetrail Rd, Greensboro, NC 27406. Mọi sự cúng
dường sẽ được cấp giấy khấu trừ thuế. Xin hồi hướng công đức lành này đến với tất cả Pháp giới chúng sanh.

XIN CẦU AN (Prayer Request for Peace and Well-Being)
Liên hệ

Họ và Tên

Pháp Danh

Ngày Sanh

XIN CẦU SIÊU (Prayer Request for The Deceased)
Liên hệ

Họ và Tên Hương Linh

Pháp Danh

Ngày Mất

Tuổi

Chùa sẽ cầu an và cầu siêu cho người thân của quý Phật tử 7 ngày trong các thời kinh Vu Lan Báo Hiếu.
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_________________________________________

Nam Mô Bổ n Sư Thích Ca Mâu Ni Phậ t.
Kính thưâ Quý Đạo Hữu và Quý Đồng Hương,
Chù a Ngầ n Phật được thầ nh lập để thờ một ngầ n tôn tượng đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật để chô chư Tăng
Ni, Phật tử vầ mọi loầ i chú ng sanh cố nhân duyên với Phật Phấ p được chiêm ngưỡng, đảnh lễ, cú ng dường.
Ngoầ i những sinh hoậ t thuầ n tú y chô người Việ t, Chù a Ngầ n Phậ t rấ t chú trộ ng vầ o những sinh hoậ t Phậ t Phấ p
cho cấ c chấ u không thông thạo tiếng Việt, vầ mở cánh cửa tu tập để người Mỹ đến với chúng ta trong khi vẫ n
gìn giữ được những truyền thống tốt đẹp của Phậ t Giấ o Việ t Nam.
Khi được biết về đường lối tu học của Chù a Ngầ n Phật, ngầ y 20 thấ ng 8 năm 2017, Lâmâ Zôpâ Rinpôchê
(https://fpmt.org/teachers/zopa/about-lama-zopa-rinpoche/) đẫ dù ng chuông, mỗ Việ t Nam cầ u nguyệ n liên
tiế p trong bố n giờ tậ i Chù a Ngầ n Phậ t cho Phậ t sự xây dựng chù a vầ cấ c chương trình tu hộ c bầ ng Anh Ngữ.
Mậ c dù rấ t bậ n rộ n với nhiề u Phậ t sự trên thế giới, ngầ i đẫ ưu ấ i dầ nh thì giờ đế n thăm nơi lầ m tượng Phậ t ở
Raleigh, North Carolina nhiề u lầ n trông 13 năm quâ. Ngầ y 2 thấ ng 8 năm 2008, Lâmâ Zôpâ Rinpôchê đẫ chính
tay vễ mậ t mộ t tượng Phậ t. Tượng Phậ t nầ y sễ được thờ ở chấ nh điệ n mới.
Để cố đủ điều kiện tổ chức các khoá tu, các lễ lớn và các buổi nghe giảng cho Phật tử, Lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên
nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho việc xây dựng ngôi chù a mới rộ ng rẫ i hơn trông tương lâi đẫ được long trộ ng
cử hầ nh vầ o dịp Lễ Vu Lân năm 2018 dưới sự chứng minh vầ chủ trì của Hồ â Thượng Thích Phước Tịnh
(https://phatphapungdung.com/phap-am/author/thichphuoctinh). Hồ â Thượng Thích Phước Tịnh , hiệ n lưu
trú tại Tu Viện Lộc Uyển, Sân Diêgô, Câlifôrniâ đẫ ưu ấ i nhậ n lời điều hầ nh chù a trong thời gian chù a mới
thầ nh lậ p.
Nhờ sự trợ duyên của Quý Đậ o Hữu vầ Quý Đồng Hương, dự ấ n xây dựng Chù a Ngầ n Phậ t đâng được tiế n
hầ nh tố t đệ p. Các anh em thiệ n nguyệ n, kiến trúc sư vầ kỹ sư mô hình, đẫ dố c sức thiết kế một Mô Hình Kiế n
Trú c Ba Chiề u để cố thể hình dung tổng thể và bao quát về dự án, cũ ng như công trình xây dựng được tiến
hành trông tương lâi. Xin Quý Đậ o Hữu vầ Quý Đồng Hương tù y hỷ cú ng dường, phổ biế n, vầ cầ u nguyệ n cho
chương trình xây dựng Chù a Ngầ n Phậ t để Phậ t sự nầ y sớm được viên thầ nh. Công đức gố p phầ n xây dựng
Chù a Ngầ n Phậ t vầ giú p cho Phậ t Giấ o Việ t Nâm được tồ n tậ i vầ hưng thịnh lâu dầ i ở Mỹ thậ t không thể nghĩ
bầ n. Xin hồ i hướng công đức vầ nhân lầ nh nầ y đế n với tấ t cẩ phấ p giới chú ng sanh.
Kính chú c Quý Đậ o Hữu vầ Quý Đồng Hương luôn ân lầ nh không bị ẩ nh hưởng bởi Đậ i Dịch Corona vầ luôn
gậ p thuậ n duyên trên đường tu hộ c vầ hộ trì Tam Bẩ ô để bồi đắp công đức cho sự giải thoát khổ i cấ c khổ đâu
củ a sanh tử luân hồ i.
Nâm Mô Thường Tinh Tấ n Bồ Tấ t Ma Ha Tấ t
Ngầ y 7 thấ ng 8 năm 2020
Chù a Ngầ n Phậ t

