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Nam môÂ B£n S°Â Thích Ca Mâu Ni Ph-t
Kính gíi:Â Ch° TônÂ túcÂ Hòa th°ãng,Â Th°ãng tÍa,Â Ni tr°ßng,Â Ni s°, ¡i écÂ Tng Ni,Â C° s),Â Ph-t tíÂ ViÇt NamÂ ß trong n°Ûc v
Â Vào
ngày trng tròn tháng Vesak cách ây 26 th¿ k÷, có mÙt b-c v) nhânÂ xu¥t hiÇnÂ ß Ýi ó làÂ thái tíÂ S) ¡t aÂ (Siddhartha) sauÂ tu h
ngÙÂ hiÇu làÂ éc Ph-t Thích
Ca Mâu NiÂ (Sakyamuni
Buddha).Â CuÙc
ÝiÂ cça Ngài të lúc sinh
raÂ cho ¿nÂ lúcÂ nh-p diÇtÂ làÂ cuÙc ÝiÂ h¿t sécÂ ·c biÇt,Â ¹p ½Â và §yÂ ý ngh)a.
ó làÂ sñÂ hoàn thiÇnÂ nhân cáchÂ con ng°ÝiÂ màÂ nhân lo¡iÂ ã suy tôn Ngài là b-cÂ Th§y cçaÂ ch° thiênÂ vàÂ loài ng°Ýi, là btôn quý nh¥t trongÂ th¿ gianÂ này.
SñÂ thànhÂ tñuÂ ¡o qu£Â cça
Ngài là sñÂ thành côngÂ lÛn
cça c£Â nhân
lo¡i.Â éc Ph-tÂ ãÂ tìm raÂ con °ÝngÂ giúpÂ chúng taÂ xí
lý °ãc khÕ au, bi¿tÂ Ñi diÇnÂ vÛiÂ hoàn c£nhÂ và ch¿ tác °ãcÂ h÷ l¡cÂ trong ÝisÑngÂ h±ng ngày,
v°ãt thoát °ãcÂ hÇ låyÂ cçaÂ danh vÍng,
tiÁn tài, quyÁn hành vàÂ s¯c dåc;Â Óng thÝiÂ ti¿p xúcÂ °ãc vÛiÂ thñc t¡iÂ tñ tínhÂ vô sinhÂ b¥t diÇtÂ cçaÂ hiÇn hïu.

Â

Ph-t £nÂ làÂ thÝi gianÂ m×i
ng°Ýi con Ph-t có c¡ hÙi ôn l¡iÂ lËch síÂ cçaÂ éc B£nÂ s° ÃÂ chiêm nghiÇmÂ vàÂ hành trì, Ã sÑng theo lÝi Ngài chÉ d¡y,Â i theo
ó làÂ con °ÝngÂ Bát Chính ¡o,Â con °ÝngÂ GiÛi
Ënh TuÇ. M×iÂ chúng taÂ ph£iÂ n× lñcÂ làm choÂ ¡o Ph-tÂ x°¡ng minh,Â ti¿p tåcÂ óngÂ vai tròquan trÍng trong viÇc em l¡iÂ an
phúcÂ choÂ b£n thânÂ vàÂ gia ình,
sñ phÓn vinh,Â thËnh v°ãngÂ cho
¥t n°Ûc, và hòa bình choÂ nhân lo¡i.
Â
MùaÂ Ph-t £nÂ VesakÂ thiêng liêngÂ PL.2561 DL.2017Â trß vÁÂ rÙn ràng trong không khíÂ Tng NiÂ vàÂ Ph-t tíGiáo hÙi Ph-t g
NamÂ oàn k¿t, t-p trungÂ trí tuÇÂ cùng nhau tÕ chécÂ thành côngÂ ¡i hÙiÂ ¡i biÃuÂ Ph-t giáoÂ các tÉnh, thành phÑ,Â ti¿n tÛiÂ
quÑc nhiÇm kó VIII (2017 2022).
Sñ phát triÃn Õn Ënh,Â bÁn vïngÂ cça tÕ chécÂ Giáo hÙi Ph-t
giáo ViÇt NamÂ ß t¥t c£ các
c¥p là nÁn t£ngÂ vïng ch¯cÂ choÂ sñ nghiÇpÂ ho±ng d°¡ngÂ Chính pháp,Â gìn giïÂ và phát huy sñÂ trong sáng,Â truyÁn thÑngÂ
dân,Â Óng hànhÂ cùng dânÂ tÙc cçaÂ Ph-t giáo ViÇt
Nam.
Â
Tôi ·t trÍnÂ niÁm tinÂ n¡iÂ Tng giàÂ hòa hãpÂ và mong muÑn r±ng, kính mëng ngàyÂ éc Ph-tÂ £n sinh, m×iÂ Tng Ni,Â Ph-t tí,
tÕ chéc thànhÂ viên GiáoÂ hÙiÂ Ph-t giáo ViÇt
Namph£iÂ nâng caoÂ trách nhiÇmÂ và
làm tròn bÕn ph-n cça mình trênÂ tinh th§n:Â Trí tuÇÂ -Â K÷ c°¡ngÂ - HÙi nh-p - Phát triÃn góp ph§n làm
cho tÕ chécÂ Giáo hÙi Ph-t giáo ViÇt NamÂ không ngëng lÛn m¡nh ÃÂ Giáo hÙiÂ hoàn thànhÂ sé mÇnh trong bÑi c£nh ¥t n°Ûc
ang trong quá trình Õi mÛi,Â xu h°ÛngÂ hÙi
nh-p vàÂ hãp
tácquÑc t¿Â sâu rÙngÂ cçaÂ thÝi ¡i.
Â
Thay m·t BanÂ Th°Ýng trñcÂ HÙi ÓngÂ Chéng minhÂ Giáo hÙi Ph-t giáo ViÇt Nam, kính chúcÂ ch° TônÂ éc TngÂ Ni,Â C° s), Ó
tíÂ ViÇt NamÂ ß
trong n°Ûc và ß n°Ûc ngoài mùaÂ Ph-t £nÂ an lànhÂ trong
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Chính pháp!Â
Nam môÂ Th°Ýng Tinh
Ti¿n BÓ tátÂ ma ha tát.
Â
èCÂ PHÁP CHæ
GIÁO HØI PH¬T GIÁO VIÆT NAM
(ã ký)

TR¯ÞNG LÃOÂ HÒA
TH¯âNGÂ THÍCH
PHÔ TUÆ
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