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Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Nam Mô Tầm Thanh Cứu Khổ Nạn, Linh Cảm Ứng Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. 
 

Kính gửi quý Phật Tử, quý Đồng Hương, 

Quan Âm Bồ Tát mẹ hiền,Quan Âm Bồ Tát mẹ hiền,  

Trần gian thống khổ não phiền chưa tan.Trần gian thống khổ não phiền chưa tan.  

Nhành dương rưới khắpNhành dương rưới khắp  nnhhâânn  ggiiaann,,  

Suối từ cam lộ xóa tan ưu phiềnSuối từ cam lộ xóa tan ưu phiền  
 

Trong tâm cảm của người con Phật, hình ảnh Bồ Tát Quán Âm như một người mẹ hiền muôn thuở 
của mọi chúng sanh trong cõi đời trầm luân thống khổ này. Với đại nguyện vô biên, đức từ bi vô 
lượng, diệu dụng khôn lường, ngàn tay cứu độ, ngàn mắt chiếu soi, ngài đã ban vui cứu khổ, giải 
trừ khổ nạn cho muôn loài chúng sanh. 

 

Trong niềm tin sâu sắc, lòng tôn kính đến ân đức hóa độ của Ngài và cũng để gieo duyên lành với 
mọi chúng sanh biết quy ngưỡng đến Ngài 

““HHếếtt  llòònngg  tthhàànnhh  kkhhẩẩnn  ccầầuu  xxiinn  

QQuuáánn  ÂÂmm  BBồồ  TTáátt  ứứnngg  hhììnnhh  hhiiệệnn  rraa””  
    

Nhân ngày lễ Đức Quán Thế Âm, chùa Linh Thứu tại Thành Phố Boise trân trọng tổ chức Lễ Vía 
Quán Âm vào 10:30am chủ nhật ngày 1 tháng 11 Năm 2015, nhằm Ngày 20 tháng 9 Năm Ất Mùi. 
 
10:30am Hành Hương Tam Bộ Nhất Bái . 

11:00am Tụng Kinh “Hạnh Nguyện Quán Âm. 

1:00pm Thả bong Bóng cầu nguyện Thế Giới Hòa Bình Chúng Sanh An Lạc. 

 

Chúng tôi kính mời toàn thể quý Phật Tử, quý đồng hương bỏ chút ít thời gian quý báu về chùa 
tham dự đông đủ nhân ngày lễ nói trên và góp phần cầu nguyện cho quốc thái dân an, gia đình 
hạnh phúc. 
 
Kính chúc quí vị cùng toàn thể gia quyến luôn được an lành và hạnh phúc trong Ánh Sáng Hào 
Quang của Bồ Tát Quán Thế Âm. 

                                                Trân trọng thông báo và kính mời 
 
 

                                                         Tỳ Kheo Ni Thích Đồng Hạnh                                                                 


