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CẢM TẠ CỦA BAN TỔ CHỨC  

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật  

 

Kính bạch chư Tôn Trưởng lão Hòa thượng, chư Tôn Hoà Thượng, chư Thượng Tọa, Ðại đức Tăng Ni, 

Kính thưa quý vị đại diện các tôn giáo bạn, đại diện giới chức chính quyền, quý quan khách, Hội đoàn, Ðoàn 

thể, quý vị đại diện các cơ quan truyền thông,, quý đồng hương, Phật tử, 

Kính thưa liệt quý vị, 

 

Lễ Tưởng Niệm 50 năm Bồ Tát Thích Quảng Đức phát đại nguyện thiêu thân cúng dường chư Phật vào nagỳ 

chủ nhật 23.6/2013 đã hòan mãn tốt đẹp. 

 

Đại nguyện của Bồ Tát Thích Quảng Đức đã thắp sáng ngọn lửa Từ Bi của Phật Giáo đồng thời cũng tràn đầy 

tình thương và hy vọng trong sứ mạng bảo vệ Đạo pháp và dân tộc. 

 

Quán triệt được lý Vô Thường Vô Ngã cùng với tinh thần Đại Hùng Đại Bi của ngài chính là chúng ta đã thụ 

hưởng được những viên ngọc Xá Lợi sáng ngời từ trái tim bất diệt của Bồ Tát Thích Quảng Đức. 

 

Chúng con xin thay mặt Ban Tổ Chức kính dâng lòng tri ân đến chư tôn Trưởng Lão Hòa Thượng, chư tôn Hoà 

Thượng, chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni, đặc biệt chư Tôn Đức tại Trường Hạ Phật Hoc Viện Quốc Tế đã 

hoan hỉ quang lâm chứng minh và chú nguyện cho buổi lễ Tưởng Niệm ngày hôm nay. Kính chúc chư Tôn Đức 

phước trí nhị nghiêm, đạo quả viên thành. 

 

Chúng tôi xin chân thành cảm tạ các cơ quan truyền thông, các báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình đã phổ 

biến tin tức rộng rãi trong suốt nhiều ngày qua và làm phóng sự cho buổi lễ hôm nay. 

 

Chúng tôi xin cảm tạ quý vị đại diện các tôn giáo bạn, các giới chức chính quyền đã bớt thời giờ đến tham dự 

góp phần cho buổi lễ thêm phần trang nghiêm. 

 

Chúng con thành tâm cảm tạ Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, Viện chủ Chùa Bát Nhã, Thượng Tọa Thích 

Thánh Minh, quý Tăng Ni và Phật tử, Đoàn Thanh Niên và Gia đình Phật tử Bát Nhã đã yểm trợ rất nhiều cho 

Ban Tổ Chức mà nếu không có, buổi lễ này sẽ không thể thực hiện được. 

 

Chúng con xin tri ân HT Thích Minh Mẫn Viện chủ Chùa Huệ Quang luôn bên cạnh Ban Tổ Chức, cố vấn và 

hướng dẫn từng bước, cảm ơn Đạo hữu Tài cùng nhóm bạn Phật tử thuộc chùa Huệ Quang đã cúng dường nước 

uống cho buổi lễ. 

Chúng tôi xin cảm tạ quý vị nhân sĩ đã cống hiến những bài thuyết trình giá trị trong buổi lễ. 

Xin cảm tạ quý anh Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPTVN  tại Hoa Kỳ, Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương 

GĐPTVN tại Hoa Kỳ, các anh chị huynh trưởng cùng các đơn vị Gia Đình Phật Tử đã góp phần tổ chức và có 

mặt trong ngày Lễ Tưởng Niệm. 

 

Xin cảm tạ quý đạo hữu thuộc Hội Cư Sĩ Orange County, quý vị Cư Sĩ thuộc Nhóm Cung Nghinh của Chùa Bát 

Nhã và các chùa trong vùng đã góp phần cung nghinh và tham dự. 

 

Lời cảm tạ sau cùng xin dành cho quý Sư cô, quý Phật tử thuộc Tổng Hội Cư Sĩ Phật Giáo, các đạo tràng cũng 
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như các ban, ngành đã hết lòng yểm trợ cho buổi lễ Tưởng Niệm này. 

 

Chúng tôi chân thành cảm ơn sự hiện diện đông đảo của quý đồng hương Phật tử, thành tâm kính thâm tạ tất cả 

quý Phật tử trong Ban Tổ Chức, đã trực tiếp hay gián tiếp, phát tâm cúng dường tịnh tài, tịnh vật, công sức để 

Phật sự này được thành tựu tốt đẹp. Nguyện hồi hướng công đức có được đến tất cả chúng sinh đều trọn thành 

Phật đạo. 

 

Trong công tác Tổ chức Lễ Tưởng Niệm trọng đại ngày hôm nay, nếu có những điều sơ sót, Ban Tổ Chức trân 

trọng kính xin Chư Tôn Đức cùng quý liệt vị niệm tình tha thứ. 

 

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. 

 

Thành kính tri ân. 

 

TM. Ban Tổ Chức Lễ Tưởng Niệm 50 Năm Bồ Tát Thích Quảng Đức 

và Tăng Tín Đồ Vị Pháp Vong Thân. 

Trần Quý Hùng 

 

 

 


