Lễ Phật Đản-Phật lịch 2566-Năm 2022 DL
Chủ Nhật 22/05/2022(22/04 âl)-10:30 AM-2:30PM-Năm Nhâm Dần
“Thiên ThượngThiên Hạ, Duy Ngã Độc Tôn”
(Trên trời dưới trời, chỉ có trí tuệ siêu phàm của Bậc Giác Ngộ mới là tôn quý)

“Bảy đóa sen hồng nâng gót ngọc
Ba ngàn thế giới đón Như Lai”
Thông Điệp Phật Đản Năm Nhâm Dần 2022

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Lễ Phật Đản là ngày tín đồ Phật tử khắp toàn cầu đồng kính ngưởng tôn vinh kỷ niệm sự ra
đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Lễ Khánh đản là ngày thiêng liêng cao cả, là ngày trọng
đại của Phật Giáo, vì một Bậc siêu nhân; toàn thiện-Đạo Quả Phật, Bậc Đại từ bi, Đại trí tuệxuất hiện thế gian để cứu độ muôn loài.
Thời Đức Phật còn tại thế, Đức Phật duy trì nếp sống trong "Từ bi và Hiểu biết" Giáo pháp
của Đức Phật là sự chứng nghiệm nếp sống của "Từ bi và Hiểu biết" và Ngài đã từng giảng
dạy mọi người hãy thực hành một lối sống cao thượng, thương yêu muôn loài rèn luyện tâm
trí trong hạnh "Từ bi và Hiểu biết".
Trong tình huống khó khăn của dịch bệnh, hiện trạng chiến tranh, thiên tai, lũ lụt, cảnh nghèo
đói các đất nước trên thế giới. Chúng ta hãy cùng nhau thực hành nếp sống của "Từ bi và

Hiểu biết" nuôi dưỡng những ý nghĩ thân thiện, tâm từ hướng về cho tất cả những ai hiện
đang sống trong khổ đau và chúng ta hãy trân quý sự hiện hữu hiện tại của chính mình và
của tất cả mọi người thân thương đang chung quanh chúng ta.
Rèn luyện hạnh sống trong "Từ bi và Hiểu biết" có nghĩa là chúng ta chuyển tâm sân si, hờn
giận, khen chê... trở thành tâm không còn chướng ngại. Chướng ngại trong tư tưởng cũng là
những nỗi niềm khổ đau.
Đức Phật có dạy : “Như Lai chỉ dạy một điều: “sự đau khổ và cách chấm dứt mọi khổ
đau”- (Kinh A Hàm). Đức Phật đã chỉ rõ nguồn gốc khổ đau hay hạnh phúc của con người
đều do tâm tạo, từ ý nghĩ, lời nói hay hành động đều có tạo tác đưa con người đến hạnh phúc
hay khổ đau.
Tâm là then chốt dẫn đến lời nói và hành động; để chấm dứt khổ đau, chúng ta hãy khởi đầu
từ sự nuôi dưỡng Tâm từ, bi, hỉ, xả đức hạnh này chính là công năng của Tứ Tâm Lượng, là
nguồn gốc mang đến sự hạnh phúc; trí tuệ tăng trưởng để nhận diện được nguồn gốc của khổ
đau và đây cũng là kim chỉ nam là con đường đưa đến sự chấm dứt mọi khổ đau.
Trong mùa Lễ Phật Đản năm nay, chúng ta hãy kiên cố tu sửa tâm mình, luôn quán chiếu
dòng ý niệm, nuôi dưỡng hạnh thương yêu muôn loài thực hành hạnh sống trong "Từ bi và
Hiểu biết" của chúng ta, đó là chúng ta thể hiện hạnh báo ân sâu dày của Từ Phụ Bổn Sư
Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính nguyện mười phương Chư Phật gia hộ cho quý đồng hương Phật tử cùng gia đình quyến
thuộc luôn luôn sống trong ánh hào quang của Đức từ phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật
Trân kính

Trụ-trì Thích nữ An Thiện

