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 Kính gửi:  Chư Tôn đức Tăng-già nhị bộ,  

   và toàn thể Phật tử các giới; 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

 Kính bạch chư Tôn đức; 

 Thưa liệt quý vị; 

Phật Đản, Phật lịch 2566, lại trở về với hành tinh trái đất của chúng ta, những người con Phật, 

khắp nơi trên thế giới, dù có khác nhau về màu da, chủng tộc, ngôn ngữ, địa dư, văn hóa, tông chỉ, 

pháp môn hành trì, nhưng tất cả chúng ta đều là đệ tử của đức Thế Tôn, đều thành tâm làm lễ kỷ 

niệm ngày đản sanh của Ngài với lòng tín thành, tôn kính vô biên của chúng ta, trong những điều 

kiện và hoàn cảnh mà chúng ta đang có thể. 

Sự đản sanh của đức Thế Tôn giữa cuộc đời cách đây hơn hai mươi sáu thế kỷ, không đi từ quyền 

năng, mà phát khởi từ bản nguyện đại bi; không phải là người kế thừa của nghiệp mà là kế thừa đại 

nguyện từ quá khứ; không phải là người kế thừa dòng dõi huyết thống mà là bậc kế thừa dòng dõi 

của các đức Như lai; không phải là người kế thừa tài sản của thế gian mà kế thừa tài sản chánh 

pháp của chư Phật quá khứ; không phải là người chỉ đem lại sự vinh quang và an lạc cho một cá 

nhân, một dòng họ, một dân tộc, một chủng loại mà đem lại ánh sáng trí tuệ, từ bi và đức hạnh cho 

muôn loài chúng sanh, kể cả phàm và thánh, kể cả những ai đang chìm đắm trong sanh tử hay đã 

vượt thoát sanh tử mà chưa trở thành bậc đại giác hoàn toàn.  

Ngày Phật đản sanh, mở ra cho nhân loại một cách nhìn mới về chính mình và mọi sự cộng sanh; 

con người không thể hiện hữu, nếu không cùng hiện hữu với những gì chung quanh và tương quan 

với chính họ; Phật đản là ngày mà loài người có thể nắm tay nhau để hàn gắn lại những gì đã bị đổ 

vỡ; là ngày có thể dựng đứng lại những gì đã bị xiêu vẹo; là ngày mà nhân loại có một ngọn đèn 

sáng để đi trong đêm dài tăm tối và là ngày mà nhân loại có một bậc chỉ đường để vượt qua sa mạc 

tử sinh; là ngày mà con người có khả năng nhìn nhận ra nhau là anh em, vui sống, hòa bình và sẻ 

chia với nhau trong cùng một giọt máu đào cùng đỏ, một giọt nước mắt cùng mặn. 



Nên, ngày Phật đản sanh là một ngày vui trọng đại của nhân loại, trong đó ai có mắt thì thấy, ai có 

trí thì biết, ai có minh thì quán triệt, ai có giác quán do thực hành, thì có nội chứng từ bên trong và 

ai có đức hạnh thì cảm nhận và đón nhận ngày lễ trọng đại này một cách sâu xa và biết ơn vô hạn. 

Tôi xin thay mặt Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ và Hội Đồng Giáo Giới GĐPTVN, thành kính gửi 

tâm thư này đến chư Tôn đức, toàn thể Phật tử các giới và toàn thể Huynh trưởng, Cựu Huynh 

trưởng, Đoàn sinh Gia đình Phật tử Việt Nam trên toàn Thế giới với ước mong đồng nguyện: thực 

hành theo hạnh từ bi của Phật, để chúng ta có thể từ bi được với những gì thuận nghịch trong anh 

em chúng ta và trong thời đại của chúng ta, nhằm tăng trưởng đạo tâm phát huy đạo lực; nguyện 

thực hành theo hạnh trí tuệ của Phật, để phá trừ mọi kiến chấp từ gốc rễ vô minh, tham dục, nhằm 

trị liệu và chuyển hóa những nguyên nhân sinh khởi khổ đau và mọi sự xung đột; nguyện thực 

hành theo hạnh tinh tấn của Phật, để biến hết thảy hạnh nguyện trở thành hiện thực, nhằm phát 

triển nền đạo đức và văn minh nhân bản đến một điểm cao từ tương đối đến tuyệt đối và nguyện 

dõng mãnh trên đường đạo không có thoái chuyển, để kiên định tâm chí tu tập, bỏ ác hành thiện 

giữa một thế giới đầy biến động và nhiễu loạn đa phương. 

 Kính chúc chư Tôn đức và liệt quý vị mùa Phật đản vô lượng an lành. 

        Tu viện Toàn giác, Đồng Nai,  

 ngày 08 tháng 4 năm Nhâm dần, nhằm ngày 08/5/2022 

  TM. Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ  

 và Hội Đồng Giáo Giới GĐPTVN 

  Phó Thượng thủ 
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