CHÙA NGÀN PHẬT
Thousand Buddha Temple

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

Thư Mời Tham Dự Đại Lễ Phật Đản

Nam Mô Bổ n Sư Thích Ca Mâu Ni Phậ t.
Kính thưâ quý đậ o hữu và quý đồ ng hương,
Mù a Phậ t Đẩ n đâng về vớ i những ngườ i con Phậ t. Vớ i niề m hoan hỷ vô biên, cẩ m niệ m ân đức vô
lượ ng củ â Đức Phậ t, Chù a Ngầ n Phậ t sễ long trộ ng tổ chức Đậ i Lễ Phậ t Đẩ n Phậ t Lịch 2565 vầ o ngầ y
Chủ Nhật, 30 tháng 5 năm 2021 vào lúc 10:30 sáng (Nhầ m ngầ y 19 tháng 4 năm Tân Sửu).
Ban Tổ chức trân trọng kính mời quý đậ o hữu và quý đồ ng hương hoan hỷ sắp xếp thời giờ quý báu
để tham dự Lễ Khấ nh Đản vầ Lễ Tắm Phật cù ng dù ng buổ i cơm chây trông chấ nh niệ m nhằm tri ân
vầ ghi sâu lời Phật dạy để chuyển hóa, thành tựu an lạc hạnh phúc hiện tiền, vầ bồ i đắp công đức cho
sự giẩ i thoấ t khổ i cấ c khổ đâu củ a sanh tử luân hồ i.
Mù a Phậ t Đẩ n năm nây, Chù a Ngầ n Phậ t cố cấ c buổ i lễ cầ u an hầ ng ngầ y trong thấ ng Tư Âm Lịch từ
ngầ y 12 thấ ng 5 năm 2021 (Nhầ m ngầ y 1 thấ ng 4 năm Tân Sửu) đế n ngầ y 9 thấ ng 6 năm 2021
(Nhầ m ngầ y 29 thấ ng 4 năm Tân Sửu).
Nế u quý đậ o hữu và quý đồ ng hương ở xa hoậ c vì hoầ n cẩ nh không về chù â đượ c, xin gở i phiế u cầ u
an, cầ u siêu đính kề m về chù a. Chù a sẽ cầu nguyệ n cho quý vị vầ người thân liên tiếp 7 ngầ y trong
mù a Phậ t Đẩ n.
Kính chú c quý đậ o hữu và quý đồ ng hương cù ng giâ đình luôn khổ e mậ nh, bình an, hậ nh phú c, vầ
đầ y hỷ lậ c trong việ c tu hộ c vầ hộ trì Tam Bẩ o.
Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sanh Bổn Sư Thích Câ Mâu Ni Phật.
Greensboro, ngầ y 13 thấ ng 5 năm 2021
Chù a Ngầ n Phậ t

CHÙA NGÀN PHẬT
Thousand Buddha Temple

Tri Ân Quý Thầy Giúp Đỡ Thành Lập Chùa Ngàn Phật

Thậ t lầ mộ t nhân duyên thù thấ ng, Chù a Ngầ n Phậ t đẫ đượ c cấ c vị Thầ y khẩ kính ở cấ c trườ ng phấ i khấ c
nhau đẫ cù ng gố p sức thầ nh lậ p vầ o Thấ ng Chín năm 2016. Lama Zopa Rinpoche lầ vị Thầ y hướ ng dẫ n tâm
linh; Hồ â Thượ ng Thích Phướ c Tịnh lầ “Prêsidênt” lo về điều hầ nh vầ cố vấn cho việc giảng dạy Phậ t tử
ngườ i Việ t; Thầ y Geshe Gelek Chodha lầ Thầ y Trụ Trì vầ cố vấ n những chương trình giấ o dụ c Phậ t Phấ p
bầ ng Anh Ngữ cho giớ i trể .
Chú ng con thầ nh kính tri ân quý Thầ y vầ chú ng con nguyệ n sễ nôi gương quý thầ y cù ng gố p sức xây dựng vầ
phấ t triể n Chù a Ngầ n Phậ t vầ những chương trình tu học cho thế hệ trể . Nguyệ n cầ u chư Phậ t luôn gia hộ
cho quý Thầ y cố đượ c đờ i số ng dầ i lâu, thân tâm thườ ng lậ c vầ mộ i Phậ t sự đượ c viên thầ nh như nguyệ n.

Lama Zopa Rinpoche
Lama Zopa Rinpoche lầ vị Thầ y lẫ nh đậ o củ a Tổ chức Phậ t Giấ o Tây Tậ ng Foundation for the Preservation of
the Mahayana Tradition (FPMT) vớ i 164 Trung Tâm Tu Hộ c ở 40 quố c gia trên thế giớ i. Tuy rấ t bậ n rộ n vớ i
cấ c Phậ t sự trên thế giớ i, Lâmâ Zôpâ đẫ dầ nh thì giờ vễ mộ t tôn tượ ng đức Thích Ca Mâu Ni Phậ t để thờ tậ i
chù a. Mậ c dù Phậ t Giấ o Tây Tậ ng không dù ng chuông mỗ , nhưng Lâmâ Zôpâ đẫ xử dụ ng chuông mỗ ở Chù a
Ngầ n Phậ t để cầ u nguyệ n cho Phậ t sự xây dựng chấ nh điệ n mớ i vầ cấ c lớ p tu hộ c bầ ng Anh Ngữ.

Hòa Thượng Thích Phước Tịnh
Thấ ng 10 năm 2016, khi được biết về đường lối tu học của Chù a Ngầ n Phật, Hồ â Thượ ng đẫ hoan hỷ chấ p
nhậ n sự thỉnh cầ u làm “Prêsidênt” đứng râ điều hầ nh vầ cố vấn cho việc giảng dạy và sinh hoạt tại chùa. Vầ o
dịp Lễ Vu Lân năm 2018, Hồ â Thượ ng đẫ chứng minh vầ chủ trì Lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên nguyện cầu Tam
Bảo gia hộ cho việc xây dựng ngôi chù a mớ i để cố đủ điều kiện tổ chức các khoá tu, các lễ lớn và các buổi
giảng cho Phật tử. Trong buổ i lễ , Thầ y cho cấ c Phậ t tử tham dự biế t Chù a Ngầ n Phậ t lầ ngôi chù a Thầ y lầ m
Lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên sau Tu Việ n Lộ c Uyể n. Thầ y cũ ng hy vộ ng Chù a Ngầ n Phậ t sau nầ y cũ ng sễ thầ nh
tựu như Tu Việ n Lộ c Uyể n.

Thầy Geshe Gelek Chodha
Thầ y Gêshê Gêlêk Chôdhâ đẫ lầ m bức tượ ng Phậ t đầ u tiên từ cấ i khuôn mầ sau nầ y đẫ đượ c dù ng để đú c
1,000 tượ ng Phậ t để thờ tậ i Chù a Ngầ n Phậ t. Mậ c dù rấ t bậ n rộ n vớ i cấ c Phậ t sự tậ i Chù a Tây Tậ ng ở
Raleigh, NC, Thầ y Gêshê Gêlêk Chôdhâ đẫ nhậ n lờ i lầ m Thầ y Trụ Trì Chù a Ngầ n Phậ t. Trong thờ i gian mớ i
thầ nh lậ p, Chù a Ngầ n Phậ t cố đượ c nhân duyên thù thấ ng đượ c sự ưu ấ i củ a hai vị Thầ y khẩ kính Hồ a
Thượ ng Thích Phướ c Tịnh lầ m President vầ Thầ y Tây Tậ ng Geshe Gelek Chodha lầ m Trụ Trì.
Xin quý vị vào trang web của chùa (chuanganphat.org) hoậ c (1001buddhatemple.org) để biế t thêm chi tiế t
về cấ c sinh hoậ t củ a Chù a Ngầ n Phậ t.

Tên Phật Tử: ______________________________________________________, Pháp Danh: ______________________________________
Điạ Chỉ: __________________________________________________________________________________________________________________
Điện Thoại: _____________________________________, Email: ________________________________________________________________

Nhân mù a Phậ t Đẩ n, chúng con xin phát tâm cú ng 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

Pháp Danh

Ngày Mất

XIN CẦU SIÊU
Liên hệ

Họ và Tên Hương Linh

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.

