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THÔNG BẠCH 
 

Phật Đản Phật Lịch 2558 -2014 

 
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

 

Kính bạch chư tôn Thiền Đức Tăng, Ni, 

Kính thưa quý Thiện Nam, Tín Nữ Phật Tử, 

 

Trong giờ phút trang nghiêm của ngày Đại Lễ Khánh Đản lần thứ 2638 năm, Phật Lịch 

2558, của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, chúng con thành tâm đốt nén tâm hương dâng lời xưng 

tụng cao quý nhất của ngôn ngữ loài người đối với sự thị hiện ra đời để cứu khổ chúng sinh của 

Đấng Đại Giác Thế Tôn. Ngưỡng mong Đức Phật từ bi chứng giám. 

Thay mặt Hội Đồng Giáo Phẩm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ 

(GHPGVNTNHK), chúng tôi thành tâm kính chúc chư tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức 

Tăng, Ni mùa an cư kiết hạ phước huệ trang nghiêm, đạo nghiệp viên thành, Phật sự viên mãn; 

đồng kính chúc quý Thiện Nam, Tín Nữ Phật Tử một mùa Phật Đản với Bồ đề tâm kiên cố, thân 

tâm thường an lạc. 

 

Kính bạch quý ngài, 

Kính thưa quý liệt vị, 

Nhờ Đức Phật ra đời và khai mở con đường giác ngộ, giải thoát, mà suốt trên hai ngàn 

năm trăm năm qua đã có biết bao chúng sinh hữu duyên trong cõi Ta Bà này có thể sống cuộc 

đời an lạc và giải thoát cho đời này và đời sau. Ngày nay, lợi lạc của Phật Pháp đã được nhân 

loại chứng thực qua những công trình nghiên cứu khoa học nghiêm túc và giá trị trong các lãnh 

vực y khoa, tâm lý trị liệu, vật lý trị liệu, v.v… Đặc biệt, những đóng góp lớn lao của tinh thần từ 

bi, hòa bình và bất bạo động của Phật Giáo cho sự ổn định và hòa bình trên thế giới đã được Đại 

Hội Đồng Liên Hiệp Quốc ca tụng và lập thành chính sách theo đuổi của tổ chức có tầm ảnh 

hưởng rộng lớn nhất trên hành tinh này.  

Quả thật vậy, những ai thực hành đúng lời Phật dạy chắc chắn đem lại những thành quả 

cụ thể góp phần làm cho cuộc sống hòa bình, an lạc, hạnh phúc, và thăng tiến. Thực hành đúng 

lời Phật dạy cũng là phương thức thiết thực nhất để góp phần xây dựng hòa bình, an lạc và thịnh 

vượng cho cộng đồng xã hội. Cho nên, trong lịch sử nhân loại từ xưa tới nay, những vị minh 

quân Phật tử đều ứng dụng Giáo Pháp của Đức Phật vào việc trị quốc an dân để đem lại hòa bình 

và thịnh vượng cho đất nước, như Vua A Dục của Ấn Độ, Vua Lương Võ Đế của Trung Hoa, 

Thánh Đức Thái Tử của Nhật Bản, Vua Lý Thái Tổ, Vua Trần Thái Tông, Vua Trần Thánh 

Tông, Vua Trần Nhân Tông, Chúa Nguyễn Phúc Chu của Việt Nam, v.v... 
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Tưởng niệm ngày Đản Sinh của Đức Phật, chúng ta không chỉ xưng tụng sự ra đời mang 

lại lợi lạc cho tất cả chúng sinh, mà còn phải nỗ lực thực hành theo lời dạy của Ngài trong cuộc 

sống hàng ngày và truyền bá Chánh Pháp để góp phần mang lại hòa bình và an lạc thực sự cho 

mọi người.  

Nhất là trong thế giới đầy bất an bởi lòng thù hận, cuồng tín, chiến tranh, và bạo lực của 

con người, cũng như vô số thiên tai như động đất, núi lửa, bão lụt, hỏa hoạn, dịch bệnh phủ chụp 

xuống cuộc sống mong manh, bé bỏng của kiếp nhân sinh, người Phật tử cần nỗ lực nhiều hơn 

bao giờ hết để góp phần xoa dịu những đau thương mất mát của các nạn nhân thiên tai, nhân họa 

bằng hành động cụ thể, như tình nguyện tham gia các công tác trợ giúp nhân đạo, mở lòng từ bi 

đóng góp tài vật để cứu giúp tha nhân, không phung phí tiền bạc, tài nguyên thiên nhiên và thực 

phẩm, giữ gìn thân miệng ý không làm điều tổn hại đến người khác bằng ba nghiệp bất thiện, 

v.v…  

Nhân ngày Đản Sinh của Đức Phật, xin hãy suy nghĩ về tương lai của Phật Giáo để vận 

dụng mọi phương tiện sẵn có cho công cuộc bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc và Phật Giáo 

Việt Nam trên xứ người. Đặc biệt, xin mỗi người trong chúng ta hãy quan tâm sâu sắc đến việc 

nuôi dưỡng và đào tạo thế hệ con em Phật Tử Việt Nam tại hải ngoại để góp phần vào việc ươm 

mầm Phật Pháp trong thế hệ tương lai.  

Làm được như vậy là chúng ta đã phần nào báo đáp thâm ân hóa độ của Đức Phật đã vì 

giải khổ cho chúng sinh mà thị hiện ra đời.  

Xin nhất tâm đảnh lễ Đức Từ Phụ Thích Tôn và nguyện cầu cho thế giới hòa bình, chúng 

sinh an lạc, đồng cầu nguyện cho dân tộc Việt Nam sớm có tự do, dân chủ, nhân quyền, cho đất 

nước Việt Nam được thịnh vượng và bảo toàn được lãnh thổ, lãnh hải mà tiền nhân bao đời đã 

dày công tạo dựng. 

 

Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sinh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

tác đại chứng minh. 

California ngày 04 tháng 04 năm 2014 

TM. Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTNHK 

Chánh Văn Phòng 

 

 

 

 

 

 

Sa môn Thích Thắng Hoan 

 


