
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ 
VIETNAMESE AMERICAN UNITED BUDDHIST CONGREGATION 

 

HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

704. East “E” Street., Ontario, CA 91764 – U.S.A.  |  Tel. & Fax: (909) 986-2433 

 

 

THÔNG BẠCH PHẬT ĐẢN 2016 - PHẬT LỊCH 2560 
 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

 

Kính bạch chư tôn Giáo phẩm, Thiền đức Tăng Ni 

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

Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ cung thỉnh chư tôn thiền đức Tăng Ni 

và quí Thiện tín, Cư sĩ Phật tử hiệp lực tổ chức Đại lễ Phật đản năm nay ở các nơi thật trang 

nghiêm, có chiều sâu và đánh thức được mục đích Đản sanh của đức Thế tôn.  Mục đích đó là 

gì? Như Lai vì hòa bình, an lạc và giải thoát mà Đản sanh giữa thế gian. Chúng ta tổ chức lễ Phật 

đản không chỉ để kính mừng Ngài mà còn thiền tư về mục đích của Ngài.  Khát vọng đó như 

người tìm lõi cây, chúng ta chớ nhầm lẫn cành lá.  

Làm sao để có hòa bình, an lạc và giải thoát? Đây là trái ngọt của một cây được trồng lâu 

ngày và được chăm sóc kỹ lưỡng. Bằng cách hãy cùng nhau tu học, thực tập giáo pháp và làm 

việc chung trong hoan hỷ. Mọi Phật sự dù nhỏ hay lớn phải được hưng khởi từ đại bi tâm của Bồ 

Tát Đạo. Phương tiện thiện xảo trong các sinh hoạt của giáo pháp là nhằm đưa người đến với 

giáo pháp. Do vậy, cần thận trọng và phải thấy mục đích tối thượng là hòa bình và an lạc qua các 

phương tiện thiện xảo này, nếu không chúng ta sẽ đi xa ước vọng của Thế tôn. Hãy nhận thức 

rằng con đường dẫn tới Niết Bàn là Niết Bàn. Từ đó, chúng ta sẽ cảm nhận ngay sự an lành trên 

đường đi tới hòa bình, an lạc và giải thoát.  

Cũng trong mùa Phật đản, hãy quán chiếu về cộng đồng Phật Giáo Việt nam. Quán chiếu 

về sự hưng thịnh lẫn suy vi. Quán chiếu về nội lực và trí tuệ của chính mình. Quán chiếu hạnh 

nguyện lợi sanh đối với cộng đồng người Việt chúng ta. Sự quán chiếu này sẽ giúp người con 

Phật xa xứ biết mình là ai và phải làm gì. Những gì chúng ta ca tụng về đức Phật và giáo pháp 

của Ngài thi hoàn toàn chính đáng, nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó thôi thì thật đáng tiếc. Đức Phật 

muốn con người phải thay đổi từ bất thiện đến thiện nghiệp. Thiện nghiệp này có sẵn trong mỗi 

chúng ta như Phật tánh vậy. Chúng ta phải làm cho nó sống lại và hiển lộ khắp nhân gian. Đó là 

bổn phận của chúng ta.   

Thay mặt Hội Đồng Giáo Phẩm, tôi nhất tâm đảnh lễ chư tôn Thiền đức Tăng Ni trong 

mùa Phật đản thân tâm an lạc và các Phật sự được gặp thuận duyên. Cầu xin chư Phật gia hộ cho 

tất cả quí thiện nam tín nữ tín tâm kiên cố. Hãy khắc cốt ghi tâm rằng, tất cả chúng ta chỉ có một. 

Đó là Phật Đạo. 

California ngày 11 tháng 04 năm 2016 

T.M. Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTNHK 

Chánh Văn Phòng 
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