
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   CHÙA NGÀN PHẬT 
   Thousand Buddha Temple 

     153 Wolfetrail Rd, Greensboro, NC 27406 
    email:  chuanganphat@gmail.com - Tel: (919) 349-6892 

 

  Kính Mừng Đại Lễ Vu Lan 2021 
 

 

 

 

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phâ ̣t. 

Kính thưâ đậo hữu, 

Mùa Phâ ̣ t Đẩn đâng về với những người con Phâ ̣t. Với niềm hoan hỷ vô biên, cẩm niê ̣m ân đức vô 

lượng củâ Đức Phâ ̣t, Chùa Ngần Phâ ̣t sễ long trộng tổ chức Đậi Lễ Phâ ̣ t Đẩn Phâ ̣t Lịch 2565 vầo ngầy  

Chủ Nhật, 30 tháng 5 năm 2021 vào lúc 10:30 sáng (Nhầm ngầy 19 tháng 4 năm Tân Sửu). 

Mùa Phâ ̣ t Đẩn năm nây, Chùa Ngần Phâ ̣ t cố cấc buổi lễ cầu an hầng ngầy trong thấng Tư Âm Lịch từ  

ngầy 12 thấng 5 năm 2021 (Nhầm ngầy 1 thấng 4 năm Tân Sửu) đến ngầy 9 thấng 6 năm 2021 

(Nhầm ngầy 29 thấng 4 năm Tân Sửu).  

Xin chân thầnh cảm niệm công đức củâ đậo hữu đã phát tâm cúng dường Tam Bẩo, cùng để xây 

dựng Chùa Ngần Phâ ̣t vầ cấc chương trình tu hộc bầng tiếng Anh cho giới trể. Thâ ̣ t đấng quý khi đậo 

hữu tuy khô ng ở gần chùa mầ quan tâm vầ giúp đỡ cấc Phâ ̣t sự của chùa. Xin đậo hữu gởi phiếu cầu 

an, cầu siêu đińh kềm về chùa. Chùa sẽ cầu nguyê ̣n cho đậo hữu vầ người thân liên tiếp 7 ngầy trong 

mùa Phâ ̣ t Đẩn.  

Kińh chúc đậo hữu cùng giâ điǹh luôn khổe mậnh, bình an, hậnh phúc, vầ đầy hỷ lậc trong viê ̣c tu 

hộc vầ hô ̣  trì Tam Bẩo. 

Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sanh Bổn Sư Thích Câ Mâu Ni Phật. 

Greensboro, ngầy 17 thấng 5 năm 2021 

Chùa Ngần Phâ ̣t 
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Tập Quán Nghiệp 
Tập Quán Nghiệp, còn gọi là Thường Nghiệp, là những việc làm, lời nói mầ chúng tâ hây làm và thường nhớ 

nghĩ đến. Tập quán mang tính phổ biến được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác của một vùng, miền, 

dân tộc. Tâ ̣p Quấn Nghiê ̣p từ nhiều kiếp nầm dưới dậng Tích Lũy Nghiê ̣p cố khẩ năng ràng buộc nhiều người 

cố cùng Cô ̣ng Nghiê ̣p và chi phối cấch hầnh sự của từng cá nhân tạo thành bản chất củâ côn người hay Biê ̣t 

Nghiê ̣p. Tâ ̣p Quấn Nghiê ̣p ẩnh hưởng trực tiếp đến Câ ̣n Tử Nghiê ̣p vầ luôn đóng vâi trò rất quan trọng chi 

phối sự tấi sanh. Lầ Phâ ̣ t tử, trên bước đường tu vì thiếu hiểu biết vầ tỉnh giấc về Tâ ̣p Quấn Nghiê ̣p nên chúng 

ta lậi hay phậm vầo những điều dưới đây: 

• Ca tụng Phấp môn mình đâng tu lầ cao vầ côi thường hay phê phấn không tốt về cấc Phấp môn khấc do vì 

không hiểu Phâ ̣ t Phấp. Người thường phậm phẩi lỗi nầy cố thể bị độa vì Hủy Bấng Chấnh Phấp. 

• Kêu gội bận đồng tu giúp chùa mình vầ thầy mình vầ đừng đi hây giúp đỡ cấc chùa khấc. Đây thường vì do 

Tâ ̣p Quấn Nghiê ̣p vầ tình cẩm cấ nhân chi phối vầ cũng vì quấ sốt sấng nên cố thể tậo nghiê ̣p Phấ Hồa Hợp 

Tăng (Theo Phấp Sư Tịnh Không thì Tăng lầ mô ̣ t đôần thể thanh tịnh hô ̣  trì Phâ ̣ t Phấp). Trong Kinh Vô 

Lượng Thộ, Phẩm 41, cố câu “Lại có chúng sinh tuy có giêô căn lành, tạo phúc lớn, nhưng vẫn giữ tâm phân 

biệt, tình chấp sâu nặng, cũng cầu thoát luân hồi, nhưng không thôát được” (nghĩa lầ những người nầy 

không thể vẫng sanh về Tịnh Đô ̣  được). Trong kinh cũng nối nếu đêm trí tuệ vô tướng (không ẩnh hưởng 

bởi Tâ ̣p Quấn Nghiê ̣p) làm các công đức cầu sinh về Tịnh độ thì quyết được sinh về cõi Phật. 

• Tôn sùng thầy vì nghĩ như vâ ̣y lầ được phước như thầy nối gì cũng tấn thấn, cúng dường hâ ̣u hỹ, tìm 

những mốn ngon, hiếm cho thầy ăn, muâ đồ chất lượng cao, sang trộng, mấc tiền cho thầy dùng, v.v. Hiê ̣n 

tượng nầy thường xẩy ra vì Tâ ̣p Quấn Nghiê ̣p vầ vì thiếu hiểu biết về giấo lý Phâ ̣ t. Đây lầ mô ̣ t tâ ̣p quấn rất 

tai hậi cho tương lâi Phâ ̣ t Phấp vì cố thể lầm mô ̣ t vị thầy trở thầnh “Thân xuất gia mà Tâm không xuất giâ” 

nghĩa lầ, theo Hồâ Thượng Thanh Từ, “là hạng người dầu là đầu tròn áo vuông, mà tâm còn luyến tục”. 

Người Phâ ̣ t tử tưởng tôn sùng thầy được phước nhưng đâu biết lầ mình cố thể đâng tậo nghiê ̣p ấc vì tậo 

môi trường kích thích thầy luyến tục. Theo luâ ̣ t nhân quẩ thì quý Thầy phẩi hậ thủ công phu, hoầng Phấp 

lợi sanh, tậo nhiều công đức để không phẩi trẩ những nợ nhâ ̣ n được từ sự tôn sùng củâ đần na tín thí. 

Trong bầi “Công Trình Giáô Dục Của Phật Giáo Tại Mỹ”, Hồâ Thượng Thích Phước Tịnh đề nghị Phâ ̣ t Giấo 

Viê ̣t Nam phẩi “Bỏ bớt những hình thức rườm rà lễ mạo, những tập tục không cần thiết, những tín ngưỡng 

nặng giáô điều và sùng thượng cuồng dại thành phần Tăng lữ”.    

• Hay ganh tị. Ganh tị lầ Tâ ̣p Quấn Nghiê ̣p. Vì lầ Tâ ̣p Quấn Nghiê ̣p nên chúng ta chỉ ganh tị với những người 

gần gũi chúng tâ như người thân, người cùng vùng, hay cùng đậo trầng, v.v. Nghiê ̣p nầy rất nâ ̣ng vầ người 

cố nghiê ̣p nầy luôn rất khổ tâm. Trong bẩn văn “14 điều răn của Phật” thì bi ai lớn nhất củâ đời người lầ sự 

ganh ghết, đố kị. Người biết mình hay ganh tị, cần phẩi hậ thủ công phu sấm hối, tu tập các pháp để phát 

triển chánh niệm, phất tâm tùy hỷ, tu tập tâm từ bi, v.v. mới mong chuyển hốâ được nghiê ̣p nầy. 

• Luôn bẩo thủ. Bảo thủ là căn bẩn của Tâ ̣p Quấn Nghiê ̣p luôn hướng về tâ ̣p quấn cũ vầ không muốn thây đổi 

dù sự thây đổi nầy đem lậi lợi ích. Thí dụ như mâ ̣c dù ở Mỹ đẫ lâu nhưng cố người vẫn không bầng lồng 

hay chấp nhâ ̣n cho con chấu của hộ lâ ̣ p giâ đình với người Mỹ. Cũng vâ ̣y, trên bước đường tu, cố nhiều 

Phâ ̣ t tử chỉ muốn thấy cấc chùa ở Mỹ sinh hoật như mô ̣ t ngôi chùa Viê ̣t Nam vầ không muốn thay đổi cấch 

thức sinh hoật dù biết lầ cấc chùa nầy trong những năm tới đây sễ gâ ̣p khố khăn về tầi chấnh vầ cố thể 

phẩi đống cửa vì những sinh hoật xưâ cũ không hợp với con chấu chúng ta vầ với người Mỹ. Trong khi đố, 

hầu hết 164 Trung Tâm Tu Hộc ở 40 quốc gia trên thế giới trong tổ chức FPMT (https://fpmt.org) của 

Phâ ̣ t Giấo Tây Tậng đều do cấc Phâ ̣ t tử tậi gia thầnh lâ ̣p vầ sinh hoật hồa hợp với xẫ hô ̣ i nơi hộ đâng sống. 

Tất cẩ chư Tăng chỉ chuyên lo viê ̣c giẩng dậy Phâ ̣ t Phấp vầ hướng dẫn tu hộc. Cấc Trung Tâm Tu Hộc Phâ ̣ t 

Phấp được người Mỹ thầnh lâ ̣p ở nhiều tiểu bang cũng đều cố những sinh hoật tu hộc tương tự. 

CHÙA NGÀN PHẬT 
Thousand Buddha Temple                               



 

Tên Phật Tử: ______________________________________________________, Pháp Danh: ______________________________________ 

Điạ Chỉ: __________________________________________________________________________________________________________________  

Điện Thoại: _____________________________________, Email: ________________________________________________________________  
 

Nhân mùa Phâ ̣ t Đẩn, chúng con xin phát tâm cúng dường:  
❖ Cúng Dường Đại Lễ Phật Đản  __________ dollars  

❖ Cúng Dường  _________ Tượng Phật. (1,000 dollars cho mỗi tượng Phật) 

❖ Cúng Dường Xây Dựng Chùa Ngàn Phật  __________ dollars 

❖ Cúng Dường Chương Trình Tu Học bằng Anh Ngữ  __________ dollars 

❖ Cúng Dường Tam Bảo __________ dollars. 

❖ Cúng Dường Định Kỳ Hàng Tháng _________ dollars. 

    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.  

MẪU XIN CẦU AN VÀ CẦU SIÊU (Nếu không đủ hàng, xin quý vị in thêm) 

XIN CẦU AN  

Liên hệ Họ và Tên Pháp Danh Ngày Sanh 

    

    

    

    

    

    

    

 

XIN CẦU SIÊU  

Liên hệ Họ và Tên Hương Linh Pháp Danh Ngày Mất Tuổi 

     

     

     

     

     

     

     
 

Chùa sẽ cầu an cho quý Phật tử và cầu an, cầu siêu cho người thân của quý Phật tử liên tiếp 7 ngày 

trong các buổi tụng kinh ở Chùa. 


