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Thông Bạch Phật Đản Phật Lịch 2556 - 2012 

 
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

 
Kính bạch chư tôn Giáo Phẩm, chư Hòa thượng, Thượng tọa, Đại Đức, Tăng Ni. 

Kính thưa quí Cư sĩ, Thiện nam, Tín nữ, Phật tử. 

 

Kính thưa liệt quí vị,  

 

Ngày Phật đản là ngày cho toàn thể Tăng Tín đồ cùng hướng về đức Bổn sư Thích ca Mâu ni để 

tổ chức lễ hội, tư duy, thiền quán... . Đặc biệt năm nay, Giáo hội tổ chức Lễ Hội Phật Đản Quốc 

Tế với sự tham gia của các cộng đồng Phật giáo tại Hoa Kỳ. Sự kiện này nói lên đà phát triển của 

Đạo Phật trên đất nước đa sắc tộc, tín ngưỡng và văn hóa. Trải qua nhiều thập niên, những người 

di dân có tín ngưỡng Phật giáo đã nỗ lực và cống hiến những gì có thể mang đến cho cư dân  

Hoa Kỳ về hiểu biết, hành thiền và sự sống an lạc từ giáo pháp của Như Lai. 

 

Giáo hội tán dương công đức chư Tôn đức Tăng Ni và nam nữ Cư sĩ, Phật tử đã và đang cống 

hiến năng lực, trí tuệ, tài chánh cùng thời gian để góp phần vào việc phát triển Phật giáo tại Hoa 

Kỳ. Nhìn lại Ba mươi bảy năm, Phật giáo Việt nam tại Hoa Kỳ đã phát triển từ cơ sở, quần 

chúng Phật tử và ảnh hưởng sâu rộng đến người bản xứ trên hầu hết các tiểu bang. Mỗi tự viện, 

tu viện là những nơi tu học hằng tuần cho thiện nam tín nữ; là nơi các lớp Việt ngữ, Văn hóa, 

Phật pháp, Võ thuật… cho các con em chúng ta. Người Phật tử Việt di dân đến quê hương này 

với hai bàn tay trắng và một tấm lòng kiên quyết: Đi Tới, học theo động thái đi tới của đức Thế 

tôn trong lúc một tay đưa lên trời và một tay chỉ xuống đất. 

 

Thông điệp Đi Tới nhắc nhở chúng ta thật nhiều trong mùa Đản Sanh, đặc biệt trước những 

thách đố mà Phật giáo Việt nam tại Hoa Kỳ phải đối diện.  Trong những năm gần đây, có nhiều 

bài viết về Phật giáo, trong chủ ý muốn bóp méo lịch sử, đặc biệt sự hy sinh của Bồ Tát Thích 

Quảng Đức và nhiều cao tăng của Phật giáo chúng ta. Nhiều Tăng Ni, Cư sĩ bức xúc trước sự 

nhục mạ ấy, nhưng xin quí vị cần bình tâm. Nếu có đính chính thì chỉ có trong cung cách khiêm 

cung và xác tín. Chúng ta quán chiếu rằng, đối lực sẽ tạo ra năng lực.  Họ đã giúp năng lực cho 

Phật giáo Việt nam tại Hoa Kỳ. Trước hết là sự hiệp lực và kiên quyết Đi Tới của chúng ta. 

Người con Phật không thối chuyển tín tâm vì sự vu khống ấy. Không những vậy mà còn giúp 

chúng ta thực tập rằng, “hãy siết chặt tay nhau đế bảo vệ Đạo pháp hỡi những người con Phật” 

và chúng ta Đi Tới.  Nếu không có ma quân làm sao biết được định lực, trí lực và chánh tín sâu 

dày của người đệ tử. 
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Hiện nay chương trình học Phật nở rộ nhờ vào phương tiện tin học. Đây là một thắng duyên may 

mắn. Học Phật là bước đầu của Tam Học. Tuy vậy, sự hành trì là điều quan yếu để chúng ta củng 

cố đạo lực và giải trừ phiền khổ trong cuộc sống. Học Phật như người bước lên xe và xe chạy là 

sự tu tập. Nếu lên xe mà không cho xe di chuyển thì chúng ta cũng chỉ dậm chân tại chỗ. Con 

đường đi tới an lạc là an lạc. Do vậy, tất cả đệ tử Phật phải nghiêm mật hành trì giáo pháp để xe 

được chuyển bánh mỗi ngày. Sự luận bàn nhiều về giáo pháp mà không thể hiện qua đời sống 

đạo chẳng giúp được gì sự bớt khổ. Cuộc sống tại Mỹ có quá nhiều âu lo và phập phồng, đặc biệt 

trước nền kinh tế suy thoái dài lâu hiện nay. Sự tu tập và hành trì giáo pháp sẽ giúp chúng ta bớt 

khổ đau và căng thẳng trong cuộc sống.  

 

Khóa An cư năm nay sẽ tổ chức tại trụ sở Trung ương của Giáo hội. Giáo hội nhất tâm cung 

thỉnh chư Tôn đức Tăng Ni thu xếp thời gian về tu tập trong mười ngày. Một hội chúng xuất gia 

cùng tu tập chung một trụ xứ, sẽ mang lại nhiều năng lực cho nhau. Những vị Trưởng lão sẽ lắng 

nghe những thao thức của các vị tân Tỳ kheo; các vị Tỳ kheo trẻ sẽ được lãnh hội nhiều kinh 

nghiệm hành đạo, tu đạo từ các bậc Trưởng lão. Thêm nữa, chư tôn đức Tăng Ni có cơ hội gặp 

nhau sau nhiều tháng ngày hành đạo nơi các tiểu bang đơn lẻ. Luật chế An cư, và chúng ta không 

thể lơ là luật ấy trong sinh hoạt thường niên của Giáo hội.  

 

Trong mùa Phật đản năm nay, khuyến thỉnh chư tôn đức Tăng Ni và Thiện nam Tín nữ thực tập 

Từ bi quán để rải tâm từ đến các nơi đang bị chiến tranh tương tàn tương sát. Cầu xin cho người 

lãnh đạo và nhân dân của họ cộng sinh cộng tồn thay cho máu đổ thịt  rơi. Chúng ta cũng không 

quên hướng về quê hương Việt nam, cầu nguyện cho đất nước và dân tộc thịnh vượng, Phật pháp 

được xiển minh trong truyền thống thuần túy của Đạo giáo và bờ cõi được vẹn toàn.  

 

Thay mặt Hội Đồng Giáo Phẩm, tôi thành tâm kính lễ chư tôn đức Tăng Ni và cầu xin đức Phật 

gia hộ quí Ngài Phật sự thuận duyên, thân tâm an lạc. Tôi xin gởi đến chư thiện nam tín nữ lời 

chúc cát tường và tinh tấn trong mùa Phật đản.  

 

Trân trọng, 

 

California, ngày 22 tháng 03 năm 2012 

TM. Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTNHK 

Chánh Văn Phòng 

 

 

 

 

 

 

Sa môn Thích Thắng Hoan 
 

 


