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 vầ 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 2566 vầ o ngầ y
Chủ Nhật, 22 tháng 5 năm 2022 vào lúc 10:00 sáng (Nhầ m ngầ y 22 tháng 4 năm Nhâm Dầ n) với
sự chứng minh vầ chủ trì củ â Ni Sư Thích Nữ Linh Thuầ n, Trụ Trì Thiề n Tự Trú c Lâm Huệ Đăng,
South Carolina, vớ i chương trình như sâu:
•
•
•
•

10:00 AM
11:15 AM
12:30 PM
04:00 PM

Phấ p thoậ i
Lễ Phật Đản và Nghi Thức Tắm Phật
Cơm chây thân mậ t
Cú ng Thí Thực - Hoầ n Mẫ n

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 đại lễ quan trọng nầy 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.
Quý đậ o hữu và quý đồ ng hương ở xa, hoậ c không về dự lễ 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 trong 7 thờ i kinh nhân 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 Sinh, Bổn Sư Thích Câ Mâu Ni Phật.
Greensboro, ngầ y 18 thấ ng 4 năm 2022
Chù a Ngầ n Phậ t

CHÙA NGÀN PHẬT
Thousand Buddha Temple

Chưâ bâô giờ ngườ i Phậ t tử lậ i cố nhiề u phương tiệ n để hộ c hổ i giấ o lý như hiệ n nay. Trong quá
khứ, khi Đại sư Trí Giả nghe nố i có sự hiện hữu củâ kinh Lăng Nghiêm, ngài hướng về nước Ấn Độ lễ
lạy suốt mười tám năm cầu nguyện Kinh này sẽ được truyền bá đến Trung Hoa. Nhờ những tiế n bộ
vượ t bực củ a nghầ nh truyề n thông, Phậ t tử chú ng ta ngầ y nay cố cẩ mộ t thư việ n Phậ t hộ c, cố thể
lấ y ra từ mấ y vi tính, vì vậ y chú ng ta đừng bổ lỡ cơ hộ i thù thấ ng nầ y để hộ c hổ i giấ o lý .
Nhờ hộ c hổ i giấ o lý , chú ng ta cố khấ i niệ m về duyên sinh, khổ , vô thườ ng, vầ vô ngẫ dựa trên những
hiệ n tượ ng như sinh, giầ , bệ nh, chế t, vầ sự thầ nh, trụ , hoậ i, diệ t củ a cấ c phấ p. Tuy nhiên, Phậ t tử
chú ng tâ thường lầ m tưở ng những kiế n thức nầ y lầ cứu cấ nh củ â đậ o Phậ t, vầ chô đây lầ giấ c ngộ ,
giẩ i thoấ t. Nhưng kiế n thức về những hiện tượng vật lý, hóa học vầ Phậ t giấ o khấ c nhau rấ t nhiề u
trông phương cấ ch tìm hiể u vầ trẩ i nghiệ m sự thậ t. Phật giáo không chú trọng và để tâm vào đối
tượng mà chỉ quan sát, phát hiện, tìm hiểu sự nhận thức và tác ý của nội tâm đối với các đối
tượng với mục đích giúp chúng ta tu tâm, dưỡng tánh để chuyển hóa, thành tựu an lạc hạnh
phúc hiện tiền, và bồi đắp công đức cho sự giải thoát khỏi các khổ đau của sanh tử luân hồi.
Vì sự khác biệt này, mà cố ngườ i tuy hiể u rõ duyên sinh, khổ , vô thườ ng, vô ngẫ , vầ mậ c dù đi chù a,
lễ Phậ t, bố thí, cú ng dườ ng, vầ lầ m việ c công đức, v.v., nhưng tâm vẫ n bấ t an vì tậ p khí (thói quen
huân tập trong quấ khứ) quen chậ y theo ngũ dụ c vầ từ đố sinh ra luyế n ấ i, sân hậ n; hơn thuâ, ganh
tị, chấ p trướ c, thầ nh kiế n, khổ đâu, v.v. Lý trí thì hiểu bẩ n chấ t củ a đờ i số ng lầ duyên sinh, khổ , vô
thườ ng, vô ngẫ , nhưng vì không khế o tu tậ p nên nội tâm chưâ thấm nhuần những sự thật này.
Vì những lý do trên, Chù a Ngầ n Phậ t mớ i cho đăng trên trang mậ ng (chuanganphat.org) hơn 40 lờ i
giải đáp thấ c mấ c về Phậ t phấ p để nhấ c nhở vầ lầ m sấ ng tổ hơn những giấ o lý vầ phấ p hầ nh thiế t
yế u, vớ i hy vộ ng cố thể giú p chú ng ta trong tiế n trình tu hộ c.
Ngoầ i ra trang mậ ng bầ ng Anh Ngữ củ a chù a (1001buddhatemple.org) cồ n cố cấ c bầ i viế t dễ hiể u về
giấ o lý vầ những phấ p hầ nh phổ biế n, cù ng khoẩ ng 100 lờ i giẩ i đấ p thấ c mấ c (FAQ) về Phậ t Phấ p vầ
phương cấ ch tu hộ c hợ p vớ i trình độ củ a giớ i trể vầ những ngườ i chưâ vững niề m tin nơi Tâm Bẩ o.
Số ngườ i xem trang mậ ng củ a Chù a hiệ n nay đẫ lên đế n hơn 125,000 viêws.
Chân thầ nh cảm niệm công đức của quý đồ ng hương, Phậ t tử ở North Carolina vầ cấ c tiể u bang khấ c
đã phấ t tâm cú ng dườ ng xây dựng Chù a Ngầ n Phậ t, vầ cấ c sinh hoậ t tu hộ c cù ng trang mậ ng củ a
chù â để gieo hậ t giố ng giẩ i thoấ t đế n vớ i mộ i ngườ i. 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.
Xin quý đồng hương, Phậ t tử phổ biế n chương trình xây dựng Chù a Ngầ n Phậ t vầ cấ c chương trình
hoầ ng phấ p củ a chù a đế n ngườ i thân vầ bậ n hữu để cấ c Phậ t sự nầ y sớ m đượ c thành tựu viên mãn.

Tên Phậ t Tử: ______________________________________________________, Pháp Danh: _______________________________________
Điạ Chỉ: __________________________________________________________________________________________________________________
Điện Thoại: _____________________________________, Email: _______________________________________________________________

Nhân mùa Phật Đản Phật Lịch 2566, chúng con xin phát tâm cúng dường:
❖ Cúng Dường Đại Lễ Phật Đản __________ dollars
❖ Cúng Dường _____ Tượng Phật để thờ ở Chánh Điện mới. (1,000 dollars cho mỗi tượng Phật)
❖ Cúng Dường Xây Dựng Chùa Ngàn Phật __________ dollars
❖ Cúng Dường Trang Mạng (Website) của Chùa __________ dollars
❖ Cúng Dường Các 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. EIN Federal Tax ID: 81-4416657.

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 Đồng Hương, Phật Tử và cầu an, cầu siêu cho người thân của quý Đồng Hương,
Phật tử trong 7 thời kinh nhân mùa Phật Đản.

