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Chủ Nhật 27 Tháng Năm, 2018          
 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, 
 

Là những người con Phật, chúng ta đều vui 

mừng chào đón những ngày lễ lớn thiêng 

liêng của Đạo Phật. Tháng Năm (May) mỗi 

năm đánh dấu những sự kiện rất quan trọng 

trong cuộc đời lịch sử của đức Phật Thích 

Ca Mâu Ni mà chúng ta tôn thờ.               

 

Trong tiếng Ấn Độ, tháng này được gọi là Vesak    

(Pali: Vesākha, Sanskrit: Vaiśākha), là ngày Buddha Purnima 

hay Buddha Day - Chúng ta gọi là mùa Phật Đản. Vào ngày 

rằm trăng tròn tháng Vesak năm 623 trước Dương lịch có một vĩ 

nhân đã xuất hiện trong thế giới của chúng ta: một vị Bồ Tát đã 

ra đời, và cũng vào tháng này 35 năm sau, một người đã thành 

Phật – bậc giác ngộ hoàn toàn trong cõi nhân – thiên. Tháng 

Năm còn đánh dấu một sự kiện quan trọng khác trong cuộc đời 

đức Phật lịch sử – đó là ngày ngài nhập diệt niết bàn, nhưng ánh 

sáng của giáo pháp vẫn tiếp tục soi sáng thế gian. 
 

Sự kiện đến và đi của một bậc giác ngộ (Phật – Buddha) có ảnh hưởng rất lớn lên thế giới của 

chúng ta. Nếu chúng ta xem cuộc đời là một trường học lớn nhất, thì sự giác ngộ chính là lúc 

chúng ta tốt 

nghiệp. Thành 

Phật là ra khỏi 

mọi ràng buộc 

của thế gian, 

nhưng lòng đại bi 

của bậc giác ngộ 

chính là động lực 

để người trở lại 

gióng lên tiếng 

trống chánh    

pháp, đưa ánh sáng trí tuệ đến với thế gian này. Người đã chỉ ra con đường giải thoát giác ngộ, 

chúng ta vẫn có thể đi trên con đường này để trở thành những vị Phật trong tương lai. 
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Ngày nay thế giới Phật giáo đã đồng nhất gọi ngày lễ lớn nhất trong năm là Lễ Tam Hợp – đánh 

dấu ba sự kiện quan trọng trong cuộc đời của đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Sakya Muni Buddha) là 

Đản Sinh, Thành Đạo, và vô dư y Niết Bàn. 
 

Hạnh phúc thay đức Phật ra đời 

Hạnh phúc thay chánh pháp hiển dương 

Hạnh phúc thay tăng già hòa hợp 

Tu tập hòa đồng hạnh phúc thay. (PC. 194) 

 
 

Mùa Phật Đản năm nay – Pl. 2562, chùa Tam Bảo ở Fresno sẽ tổ chức vào ngày 

 

Chủ Nhật 27 Tháng Năm, 2018, tức ngày 13 tháng Tư âm lịch. 

 

Kính mời chư Phật tử, đồng hương và các thiện hữu tri thức cùng đến tham dự lễ trọng đại này. 

Trong dịp này, chúng ta sẽ có những hoạt động như sau: 

 

9  – 10:00 am          Quý Phật tử và quan khách cùng tề tựu về chùa 

10: 00 am                Trang nghiêm vân tập chánh điện đón tiếp chư vị Hòa Thượng, Tăng-Ni 

10 – 11 am              Pháp thoại về ý nghĩa của Lễ Tam Hợp (45 phút) 

11 – 11:30 am         Ba hồi chuông trống Bát Nhã chính thức cử hành lễ Phật Đản 

11:30 – 11:40 am    Tuyên đọc huấn từ của Hòa Thượng Viện Chủ Thích Tuệ Minh 

11:40 – 12:30          Lễ Tắm Phật và nhận quà từ chư Tăng 

12:30 – 1:30 pm      Trai Tăng (Communal Lunch - cúng dường cơm chay  

                                                   và Phật tử cùng thọ thực) 

1:30 – 2:30 pm        Trò chơi cộng đồng: ĐI TÌM MỤC ĐÍCH SỐNG 

3:00 pm                   Hoàn mãn 

 

Trân trọng kính mời quý đồng hương cùng Phật-tử gần xa nhín chút thì giờ quí báu về Chùa Tam 

Bảo tham dự đông đảo.                                                                                                                              

 

Thay mặt chư Tăng và ban tổ chức, Hòa Thượng Thích Tuệ Minh kính mời.  
                                

.                                                                                                                                                                                                                        

                           Fresno, ngày 27 tháng 4, năm 2018 

                              Hòa Thượng Thích Tuệ Minh 

                                  Viện Chủ Chùa Tam Bảo 

 

                                                           
 


