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TÂM THƯ 

Kính bạch Chư Tôn thiền đức Tăng, Ni. 

Kính thưa Quý vị Lãnh đạo Tinh thần các Tôn giáo và Quý Hội Đoàn. 

Kính thưa Quý vị Mạnh thường quân, các Nhà hảo tâm, Quý đồng hương, Phật tử. 

Kính thưa Quý liệt vị! 

Phật Ngọc cho Hòa Bình Thế giới là một trong những pho tượng bằng ngọc lớn nhất và trang nghiêm nhất 

hiện nay, được coi là một kỳ quan của thế giới. Pho tượng Phật vĩ đ ại này cao 2 mét 7 và nặng 4 tấn, là một khối 

ngọc bích xanh biếc, không tỳ vết, mang tên Polar Pride - có nghĩa là “Niềm kiêu hãnh của chóp địa cầu”. Sự linh 

ứng và năng lượng phi thường của Ngọc Phật được cảm nhận và nhân rộng bởi tấm lòng của hàng triệu triệu người 

đến từ khắp nơi trên thế giới.  

Mục đích của LỄ HỘI CUNG NGHINH PHẬT NGỌC VÌ HÒA BÌNH THẾ GIỚI TẠI SAN DIEGO 

– NHƯ LAI THIỀN TỰ là tạo cơ duyên cho nhiều người, không phân biệt thành phần tôn giáo đến chiêm bái và 

đảnh lễ, để cùng cầu nguyện Phật Ngọc sẽ đem lại hòa bình cho thế giới, bình an cho các mối quan hệ, bình yên 

cho gia đình và bè bạn, bình an trong công sở, và sự thanh thản trong tâm hồn. Đặc biệt là trong thời điểm mà thế 

giới đang bị bao vây bởi những bóng đen của thiên tai, bạo lực và chiến tranh… Chúng tôi hy vọng rằng những 

cảm hứng tích cực của LỄ HỘI CUNG NGHINH PHẬT NGỌC sẽ mang lại niềm an vui và động lực trong cuộc 

sống đến với tất cả mọi người. Phật Ngọc Hòa Bình Thế giới tạo cơ hội cho mọi người đến chiêm bái, tiếp nhận 

năng lượng bình an để cầu nguyện hòa bình cho thế giới và cho mỗi chúng ta. Đại chúng và Cộng đồng khi chiêm 

bái sẽ được linh ứng, sẽ tiếp nhận được năng lượng gia trì bình an cho bản thân, gia đình và cộng đồng. 

Kính mong sự ủng hộ của quý Ân nhân, quý Nhà hảo tâm, Mạnh thường quân và quý Đồng hương Phật tử 

xa gần có thể phát tâm trợ duyên, tài trợ và bảo trợ việc Cung Nghinh Phật Ngọc được thành tựu viên mãn. 

Quý vị có thể phát tâm cúng dường tịnh tài, tịnh vật trực tiếp tới Chùa NHƯ LAI THIỀN TỰ hoặc có thể 

tài trợ, bảo trợ cho những phần việc như chi phí: 

1). Vận chuyển Phật Ngọc  2). Bảo hiểm cho Phật Ngọc an vị tại  Chùa 

3). Security trong 3 tuần  4). Truyền hình, truyền thanh, báo chí 

5). Trang trí cúng Phật  6.) Lễ hội Hoa Đăng         7). Phóng sanh chim Bồ câu cho Hòa Bình  

Mọi sự hỷ cúng, bảo trợ, tài trợ của Quý vị sẽ được khấu trừ thuế. 

Trân trọng kính mời Quý Đồng Hương, đồng bào Phật tử xa gần, Quý vị Mạnh thường quân, các Nhà hảo 

tâm cùng tham dự LỄ HỘI CUNG NGHINH PHẬT NGỌC VÌ HÒA BÌNH THẾ GIỚI tại Như Lai Thiền Tự trong 

suốt ba tuần lễ Từ 20 tháng 01 đến 10 tháng 02, năm 2014.  

         TM. BAN TỔ CHỨC 

                Trưởng Ban 
 

 

              Hòa thượng Thích Minh Hồi 
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