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 Vu Lan 2022
Nam Mô Bổ n Sư Thích Ca Mâu Ni Phậ t.
Kính thưâ quý đồng hương Phật tử,
Để cẩ m niệ m ân đức sanh thầ nh dưỡng dụ c củ a cha mệ nhiề u đời, Chù a Ngầ n Phậ t sễ tổ chức Đậ i
Lễ Vu Lan Bấ o Hiế u - Phậ t Lịch 2566 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, Sôuth Cârôlinâ vầ o ngầ y Chủ Nhật, 21 tháng 8 năm 2022
(nhằm ngày 24 tháng 7 năm Nhâm Dần) vào lúc 11:00 sáng, với chương trình như sâu:
•
•
•
•

11:00 AM - Đậ i Lễ Vu Lan vầ Lễ Cầ i Hoa Hồ ng
11:45 AM - Phấ p thoậ i
12:30 PM - Cơm chây thân mậ t
02:30 PM - Cú ng Thí Thực

Trong tinh thầ n thực thi nếp sống hiếu hạnh theo lời Phậ t dậ y vầ giữ gìn cộ i nguồ n đậ o lý củ a dân
tộ c, chú ng tôi thầ nh tâm mông ước được sự tham dự củ a quý đồng hương Phật tử.
Nôi gương hiếu hạnh của Ngài Mục Kiền Liên, để rộ ng kết thiện duyên báo hiếu vầ nuôi lớn các hạt
giống biết ơn và đền ơn, Chù a Ngầ n Phậ t phát nguyện tụ ng Kinh Vu Lan từ ngày 29 thấ ng 7 đế n
ngầ y 12 thấ ng 8 năm 2022 (nhằm ngày 1 tháng 7 đến ngày 15 tháng 7 năm Nhâm Dần), vầ Kinh Địa
Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện từ ngày 13 thấ ng 8 đế n ngầ y 26 thấ ng 8 năm 2022 (nhằm ngày 16 tháng
7 đến ngày 29 tháng 7 năm Nhâm Dần).
Xin quý đồng hương Phật tử hoan hỷ gởi 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 Vu Lan.
Xin quý đồng hương Phật tử phổ biế n những chương trình giấ o dụ c Phậ t Phấ p vầ tu tậ p bầ ng Anh
Ngữ cho giới trể vầ người Mỹ để Phậ t Giấ o Việ t Nam cố thể tiế p tụ c phấ t triể n ở Mỹ trông tương lâi.
Kính chú c quý đồng hương Phật tử 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.
Nâm Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát.
Greensboro, ngầ y 22 thấ ng 7 năm 2022
Chù a Ngầ n Phậ t kính mời

CHÙA NGÀN PHẬT
Thousand Buddha Temple

Ý Nghĩa Báo Hiếu trong Kinh Vu Lan và Kinh Điạ Tạng
Cố mộ t số Phậ t tử hổ i tậ i sao ngầ i Mục Kiền Liên đẫ chứng quả A La Hán vầ có thầ n thông lậ i không cứu
được mệ thoát cẩ nh ngạ quỷ mầ phẩ i nhờ sức oai thần củâ mười phương tăng, nhưng cô gái Bà La Môn
trông kinh Địa Tậ ng nhờ thờ Đức Giác Hôâ Định Tự Tại Vương Như Lâi mầ cứu được mệ khỏi địa ngục.
Chú ng ta không thể chỉ dựa vầ ô văn tự trong kinh để trẩ lời cho câu hổ i nầ y vì kinh Đại thừâ thường
dù ng ẩ n dụ mang tính cách triết lý uyên thâm nhằm biể u hiệ n sự vận hành của tâm thức. Có các ẩ n dụ
biểu trưng chô thế giới thanh tịnh của chân như vầ có những ẩ n dụ biểu trưng chô thế giới vọng tưởng.
Kinh Vu Lan vầ kinh Báo Ân Phụ Mẫ u đề cao sự bấ o hiế u vầ phương phấ p chuyển hóa tâm thức. Mệ
ngầ i Mục Kiền Liên đẫ được “cẩ m hóa” rồi “tự chuyển hóâ” các nghiệ p xấu ác vầ phát huy cấ c nghiệ p
thiệ n nhờ nương vầ o mười phương Tăng tượng trưng chô đôầ n thể thanh tịnh (trông đố cố cấ c Thánh
Tăng, chư Bồ Tát, những vị chân tu cố đạô đức dầ y, chánh định chơn tâm, vầ trì giới rất thanh rất tịnh)
Kinh khuyên chú ng ta phẩ i nương tựa vầ ô đôầ n thể giữ giới thanh tịnh trong việ c tu tập vầ lầ m Phậ t sự.
Kinh Địa Tậ ng lấy một vị Bồ tát làm ẩn dụ để giúp chúng ta trở về với bản giác hay chân tâm của mình.
Chân tâm ở đây được gọi là Địa Tạng. Về ẩ n dụ Bà La Môn nữ cứu mẹ, chân tâm lầ Đức Giác Hôâ Định
Tự Tại Vương Như Lâi. Phật tánh thì không nhiểm ô nên gọi là “Giác Hôâ” vầ vì không bị vọng thức chi
phối nên gọi là “Định Tự Tại Vương Như Lâi”. Đức Giác Hoa dạy cô gấ i Bà Lâ Môn: “Ngươi mâu mâu trở
về nhà, ngồi ngay thẳng niệm danh hiệu của ta, thời ngươi sẽ biết chỗ thác sinh của mẹ ngươi”. Trở về
nhà là “trở về với tự tánh”, làm chô tâm định trở lại (Định Tự Tại Vương) nên mới thấy rõ những hành
tướng của vọng tâm, và những hành nghiệp ở nơi ấy (tức lầ chỗ thác sinh của mẹ). Niệm suốt một ngày
một đêm (nghĩa lầ tỉnh thức trọn ngày đêm) thì liền thấy mình đứng trên bờ biển kia, tức vượt lên trên
biển nghiệp được tạo ra bởi thân khẩ u ý. Bây giờ nhìn lại biển nghiệp, mới thấy tâm thức bị nung nấ u
ngầ y đêm (như nước biển sôi sùng sục), tạo thành những đâu khổ hãi hùng (như bị nhiều thú dữ cấ n
nhai) bay nhảy trên sóng thức (như trên mặt biển) rượt đuổi lẫn nhau. Những cẩ nh giới địa ngụ c khấ c
trông kinh đề u lầ ẩ n dụ biểu trưng chô những khổ đâu củ a tâm thức. Thánh nữ nhờ nương sức niệm
Phật (niệm tự tánh), nên không bị những nghiệp dữ ấy chi phối (không sợ).
Thánh nữ và Vô Độc là biểu trưng chô trí căn bản và trí hậu đắc, hay biểu trưng chô Bồ Tát Địa Tạng và
Bồ Tát Tài Thủ. Ý nố i khi đưâ tâm thức về căn bản trí thì vọng tưởng liề n tan biến nên không bị ngoại
cảnh xấu ác (như cẩ nh địa ngụ c) chi phối. Vì vậy, Vô Độc thưâ: “Tội nữ Duyệt Đế Lợi được sanh lên cõi
Trời đến nây đã bâ ngày rồi. Nghe nói nhờ con gái củâ người có lòng hiếu thuận, vì mẹ mà sắm sửa lễ
vật, tu tạô phước lành, cúng dường chùa tháp, thờ Đức Giác Hôâ Định Tự Tại Vương Như Lai.” (Xin xem
LƯỢC GIẢI KINH ĐỊA TẠNG trên trang mậ ng củ a chù a phầ n THAM KHẢ O/SÁ CH HAY).
Ý nghĩa bấ o hiế u trong Kinh Vu Lan vầ Kinh Điậ Tậ ng cố thể tố m lược lầ trong mọi sự báo hiếu, về vật
chấ t cũng như tinh thần, thì giú p đỡ, khuyế n khích, vầ tậ ô phương tiệ n cho cha mẹ hiểu được Chánh
Pháp, biết tu thân, chuyể n hố a nghiệ p xấ u ấ c, hành thiện để hướng đến giải thoát, giác ngộ là đại hiếu.
Kinh Đại thừâ thường dù ng ẩ n dụ cố tính cấ ch mầu nhiệm, lạ lùng để biể u hiệ n sự vận hành của tâm
thức. Vì vậ y nế u chú ng ta không hộ c hổ i, tìm hiể u ý nghĩa củ a kinh (ý nằm ngoài lời) mầ chỉ chú trộ ng
vầ o văn tự vầ hình tướng củ a những ẩ n dụ thì không thể ấ p dụ ng được những lời dậ y trong kinh, vầ cố
thể trở thầ nh mê tín nghĩa lầ tin những điề u không hợp lý vầ không thuậ n với luậ t nhân quẩ .
Xin cảm niệm công đức của quý Phật tử đã phát tâm cúng dường để góp phần xây dựng Chùa Ngàn Phật
và các chương trình hoằng dương Chánh Pháp của chùa. Thời gian gần đây, mỗi ngày có khoảng 500 đến
800 người xem trang mạng của chùa (www.chuanganphat.org), và tổng số đã lên đến hơn 155,000 views

Tên Phậ t Tử: ______________________________________________________, Pháp Danh: ___________________________________________
Điạ Chỉ: ______________________________________________________________________________________________________________________
Điện Thoại: _____________________________________, Email: ___________________________________________________________________

Nhân mùa Vu Lan Phật Lịch 2566, chúng con xin phát tâm cúng dường:
❖ Cúng Dường Đại Lễ Vu Lan __________ dollars
❖ Cúng Dường _____ Vị Phật Tương Lai cho: (Tên) _________________________________________________
(Phấ p Danh) _______________________________ (Tượng Phật để thờ ở Chánh Điện mới. 1,000 dollars mỗi tượng)
❖ 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 Phật tử 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 liên tiếp 7 ngày trong mùa Vu Lan.

