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THÔNG BẠCH PHẬT ĐẢN PL. 2563 - 2019 
 

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, 

 

Cùng với hàng trăm triệu người con Phật trên khắp thế giới đang hoan hỷ đón mừng ngày Đản 

Sinh lần thứ 2643 của đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, Hội Đồng Giáo Phẩm Giáo Hội Phật Giáo Việt 

Nam Thống Nhất Hoa Kỳ vọng hướng về thánh địa Lâm Tỳ Ni nơi Đức Bồ Tát thị hiện ra đời thành tâm 

cúi đầu đảnh lễ và xưng tụng đại nguyện độ sinh cao cả của Đấng Thiên Nhân Sư. 

Khi Bồ Tát Hộ Minh từ Cung Trời Đâu Suất bước xuống nhân gian để thành tựu thệ nguyện tự 

giác và giác tha, Ngài đã gửi đi cho nhân loại một thông điệp hàm chứa hai điều khai thị hy hữu chưa 

từng có trong lịch sử loài người. Đó là, đóa sen Phật tánh thanh khiết chỉ được nở hoa viên mãn nơi ao 

tù bùn lầy ô nhiễm của thế gian, và việc thành tựu giác ngộ tối thượng để giải thoát khổ đau rốt ráo là 

khả tính mà tất cả mọi chúng sinh đều có thể làm được. 

Từ ý nghĩa thông điệp mà đức Phật đã khai thị đó, chúng ta nghiệm chứng được rằng dù thế gian 

này dẫy đầy bất an và khổ lụy vẫn là nơi có nhiều thuận duyên nhất để con người thành tựu đại nguyện 

giác ngộ và giải khổ cho mình và tất cả chúng sinh. Chúng ta chiêm nghiệm rằng không có khổ thì sẽ 

không có động lực thôi thúc con người đi tìm sự diệt khổ; không có vô minh phiền não thì sẽ không có 

cơ hội để con người tìm ra ánh sáng trí tuệ để liễu giải bản chất của các pháp chỉ là duyên sinh vô tự 

tánh.  

Vì thế, người con Phật nên rõ ràng rằng không đâu khác ngoài ngay nơi cõi đời uế trược này mà 

lập nguyện thành Phật để độ mình và tha nhân. Do vậy, tịnh Phật quốc độ hay xây dựng nhân gian thành 

cõi Phật là bản nguyện của người Phật tử.  

Kinh Duy Ma dạy rằng, “Tùy kỳ tâm tịnh tắc Phật độ tịnh,” tùy tâm thanh tịnh mà cõi Phật thanh 

tịnh. Mọi pháp đều do tâm sinh. Cho nên, khi tâm rỗng lặng thì các pháp tịch lặng. Đấy chính là Phật độ, 

là tịnh độ.  

Bởi vậy, Phật Giáo lấy việc tu tập Giới-Định-Tuệ để rửa sạch ba nghiệp, thấu rõ nguồn tâm làm 

chất liệu xây dựng cõi Phật tại nhân gian. Khi thân tâm trong sạch thì ở đâu cũng là đạo tràng thanh tịnh 

có thể độ người vượt thoát biển mê. Khi thân tâm cấu nhiễm thì xây lâu đài điện các nguy nga cũng chỉ 

là tù ngục giam hãm người trong ba cõi sáu đường.  

Gội rửa ba nghiệp, làm sạch thân tâm cũng là phương thức kiến hiệu nhất để người con Phật góp 

phần vào việc xây dựng xã hội an lạc, hòa bình và thịnh vượng. Khi thân tâm con người trong sạch tự 

khắc sẽ giúp chuyển hóa tham lam, thù hận và si mê cho nhân quần xã hội. Ngày nào mầm mống của 

tham, sân và si còn tồn tại trong mỗi cá nhân con người hay trong cộng đồng xã hội thì ngày đó vẫn còn 

những bất an, khủng hoảng, chiến tranh và đau khổ.  
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Tổ chức Đại Lễ Đản Sinh của Đức Phật, không chỉ xưng tụng ân đức hóa độ cao dày của Ngài là 

đủ. Mỗi người con Phật chúng ta cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để quảng bá sâu rộng Giáo Pháp có 

năng lực như thuốc thần chữa lành mọi căn bệnh khổ não của chúng sinh. Trong đó trước hết chính mỗi 

người chúng ta phải tự mình thực nghiệm và minh chứng về hiệu quả vi diệu của Phật Pháp.  

Trong hoàn cảnh xã hội đầy bất an, khủng hoảng và tai ương hiện nay, Giáo Pháp giác ngộ và giải 

thoát của Đức Phật lại càng cần thiết hơn bao giờ hết trong việc góp phần xây dựng cuộc sống an lạc cho 

từng cá nhân, và đóng góp hữu hiệu vào việc hóa giải những bạo tàn, thù hận và bất công trong xã hội.  

Đây mới chính là tòa nhà Phật Pháp cao cả và lợi lạc vô biên mà tất cả người con Phật nên tâm tâm 

niệm niệm tạo dựng mọi lúc, mọi nơi, chứ không phải là những điện đài lầu các nguy nga tráng lệ bằng 

vật chất không thể trụ vững trước cơn lốc vô thường biến dịch của cuộc đời.  

Làm được như vậy, chúng ta mới có thể báo đáp trong muôn một công ơn xuất thế của Đức Thế 

Tôn khi thị hiện ra đời để cứu khổ vạn loại chúng sinh. 

Trong niềm hoan hỷ vô hạn của mùa Phật Đản Sinh, thay mặt Hội Đồng Giáo Phẩm 

GHPGVNTNHK, kính chúc chư tôn Thiền Đức Tăng, Ni pháp lạc vô biên, chúng sinh dị độ và Phật sự 

thành tựu; đồng kính chúc quý Thiện Nam Tín Nữ Phật Tử Bồ Đề Tâm bất thoái, thân tâm thường an 

lạc. 

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

 

California, ngày 10 tháng 3 năm 2019 - Phật Lịch 2563 

TM. Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTNHK 

Chánh Văn Phòng 

 

 

 

 

Sa Môn Thích Thắng Hoan 

 
 


