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L©i ñÀu
MØng thay chÜ PhÆt ra Ç©i
MØng thay chánh pháp kh¡p nÖi ho¢ng truyŠn
Vui thay Tæng chúng, TÎnh, ThiŠn,
Vui thay thiŒn tín tæng duyên tu trì.

C

ách Çây 2636 næm (2012), ª miŠn b¡c ƒn ñ¶ tåi thành Ca Tÿ
La VŒ - vÜ©n Lâm Tÿ Ni, m¶t bÆc vï nhân - toàn giác ra Ç©i.
Tr©i ÇÃt chuy‹n rung, núi rØng trª giÃc, thiên nhåc vang lØng,
muôn hoa r¶ nª. S¿ giáng sanh cûa Thái tº Çã giúp cho muôn loài chúng sanh không còn cäm
thÃy låc lÕng gi»a dòng Ç©i vô tÆn. Ngài Çã mang Ç‰n m¶t sÙc sÓng tràn ÇÀy hy v†ng, nø cÜ©i
trên Çôi môi héo h¡t, và nh»ng an bình trên Çói kh° Çiêu linh.
Ngài ra Ç©i cÛng vì m¶t Çåi s¿ nhân duyên. Khai thÎ chúng sanh, ng¶ nhÆp PhÆt tri ki‰n.
SuÓt quãng Ç©i hành Çåo cûa Ngài Çã lÜu låi cho chúng ta m¶t gÜÖng sáng vŠ tinh thÀn, bi‰t
chÎu Ç¿ng, nhÅn nåi và tØ bi h› xä. Ngài Çã chÌ cho chúng sanh bi‰t nhìn Ç©i là vô thÜ©ng, kh°,
không, vô ngã, qua sinh, già, bŒnh, ch‰t, thành, trø, hoåi, không. ñó là nh»ng sinh hoåt bÃt
công, giành gi¿t, áp bÙc, s§m còn tÓi mÃt. Ngài Çã dÃn thân tìm ÇÜ©ng giäi thoát cho chính
mình ÇÒng th©i cÙu Ç¶ chúng sanh.
ThÆt hånh phúc cho chúng ta hôm nay, vì chân lš và giáo døc cao quš cûa Ngài vÅn còn
tÒn tåi qua th©i gian vô cùng tÆn. Lòng tØ cûa Ngài bao kh¡p vån vÆt và ánh tØ quang cûa Ngài
chi‰u r†i kh¡p ngàn phÜÖng. Ngài Çã Çi kh¡p chÓn cùng nÖi, tØ vÜÖng thành Ç‰n thôn giä Ç‹
xoa dÎu nh»ng v‰t thÜÖng Çau mang an lành cho muôn loåi. Cách sÓng giän dÎ Çã ÇÜa Ngài låi
gÀn gÛi v§i m†i ngÜ©i. Trí huŒ và ÇÙc hånh cûa Ngài ch£ng nh»ng là m¶t tÃm gÜÖng ki‹u mÅu
cho m¶t sÓ ngÜ©i noi theo mà quan tr†ng hÖn n»a là có th‹ cách mång cä m¶t xã h¶i ÇÜÖng th©i
Ç‹ hình thành m¶t xã h¶i tÓt ÇËp, væn minh, tr†n lành.
HÖn 26 th‰ k› trôi qua, ánh Çåo vàng cûa ñÙc Th‰ Tôn Çã tÕ rång kh¡p næm châu. PhÆt
Giáo Ç‰n Çâu mang niŠm an vui Ç‰n Çó, hòa vào Ç©i sÓng dân t¶c cûa m‡i nÜ§c, tåo nên truyŠn
thÓng g¡n bó gi»a Çåo và Ç©i. ChÜa có m¶t gi†t máu nào Çã Ç° ra nhân danh PhÆt, hay nhân
danh giáo lš cûa Ngài. ChÜa có m¶t quÓc gia hay dân t¶c nào phäi bÎ änh hÜªng cûa Çåo PhÆt
qua áp l¿c cûa sÙc månh hay tinh thÀn.
Nhân mùa PhÆt ñän PL. 2556 næm nay (2012), PhÆt tº chúng ta cÛng nhÜ hàng vån PhÆt
tº trên th‰ gi§i cº hành Çåi lÍ PhÆt ñän. Trong không khí ngåt ngào hÜÖng hoa, kính xin quš vÎ,
gån l†c tâm tÜ, chiêm ngÜ«ng tôn dung ñän Sanh cûa ñÙc TØ Phø và dâng tr†n tÃm lòng thành
kính, nguyŒn cÀu th‰ gi§i hòa bình, nhân sanh an låc, kÈ còn ngÜ©i mÃt ÇŠu ÇÜ®c thÃm nhuÀn
ân t‰ Ç¶.
ñÒng th©i, chúng tôi ÇÒng nhÃt tâm cÀu nguyŒn cho PhÆt pháp ÇÜ®c trÜ©ng tÒn, th‰ gi§i
thanh bình, nhân sinh an låc, và cÛng không quên cÀu nguyŒn cho quš vì lãnh Çåo tinh thÀn tôn
giáo bån, quš h¶i Çoàn, ÇÒng hÜÖng PhÆt tº: mùa khánh Çän an khang thÎnh vÜ®ng, vån s¿
hanh thông, sª cÀu nhÜ nguyŒn.
Nam mô Lâm Tÿ Ni viên Vô Ðu, th† hå thÎ hiŒn Çän sanh, B°n sÜ Thích Ca Mâu Ni PhÆt.
Ban Ho¢ng Pháp
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PHẬT ĐẢN CẢM ĐỀ
Vạn kiếp phiêu lưu tiến ñạo hành
Trần sa tinh luyện ngọc minh thanh
Vọng tâm chuyển hoá hoàn công hạnh
Chân tánh thuần khai liễu sắc danh
Đâu suất Hộ Minh quang hiện thế
Tỳ Ni Tất Đạt giáng phàm sanh
Xuất gia ñắc pháp hoằng viên giác
Hướng dẫn chúng sinh phật quả thành.
Mộng Như Bình kính ñề
Dịch :
Muôn kiếp nổi trôi hướng tiến cao
Kim cương thành sáng vượt bùn ao
Lòng mê sửa ñổi tròn công hạnh
Tánh giác tướng tâm rõ sạch làu
Đâu Suất Hộ Minh soi giáng thế
Tỳ Ni Tất Đạt xuống trần lao
Xuất gia thành ñạo truyền chân lý
Đưa hết vạn loài ñến tối cao.
Mùa Phật Đản
Chủ nhật 29/4/2012
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Association Culturelle Bouddhique

Tùng Lâm Linh-Sơn International
18 Les Bosnages, 87290 Rancon. Tél: 05 55 60 21 60 / 05 55 60 22 72

Chiêm Bái Phật tích và các thánh ñịa tại Ấn Độ và Nepal
từ ngày 01-11-2012 ñến ngày 21-11-2012
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính gởi: Chư Tôn Đức Tăng ni, quý Phật tử thiện nam tín nữ,
Trong Kinh Pali, trước giờ Đức Phật nhập ñại Niết Bàn, Ngài dạy: Về sau, những Phật tử, thiện
nam tín nữ nào có ñạo tâm ñến chiêm bái và cầu nguyện với lòng thành kính tại bốn ñộng tâm (1. Ni
Đc Pht ñn sanh; 2. Ni Đc Pht thành ño; 3. Ni Đc Pht chuyn pháp luân; 4. Ni Đc
Pht nhp Ni t Bàn). Khi mạng chung, người ấy sẽ ñược sanh về thiên giới, hưởng phước vô tận.
Thể theo lời Đức Phật dạy, một lần nữa, mặc dù hết sức bận rộn Phật sự, chúng tôi vẫn cố gắng
thu xếp ngày giờ quý báu, thành tâm tổ chức chuyến hành hương chiêm bái bốn Phật tích và các thánh
ñịa tại Ấn Độ và Nepal ñể Phật tử thiện nam tín nữ, tiện bề gieo trồng thiện căn, phước ñức nhân duyên
nơi xứ Phật.
Điều kiện cho cuộc hành hương chiêm bái:
- Khởi hành từ Paris, ngày 01-11-2012 về ngày 21-11-2012 (21 ngày).
- Phí tổn mỗi người: 2490€. (Chi phí bao gồm: Vé máy bay khứ hồi (Paris/New Delhi Katmandou/New Delhi/Paris), visa Ấn Độ, và Nepal, bảo hiểm y tế du lịch, xe bus máy lạnh, hotel phòng
2 người, ăn uống v.v...). Khi phái ñoàn nghỉ tại chùa, tất cả ñều dùng ñồ chay. Tại khách sạn hoặc nhà
hàng quý vị có thể dùng ñồ mặn, nhưng xin báo trước khi ñăng ký.
- Phí tổn: 2390€, (giảm 100€), Nếu quý vị ñăng ký trước ngày 10-06-2012.
- Phí tổn: 1500€, cho các vị ñến từ các nước khác, không ñi cùng phái ñoàn từ Paris. Hẹn gặp tại
phi trường New Delhi, 9g00 sáng ngày 02-11-2012. Khi ñăng ký, xin quý vị ñóng trước 500€ ñể ban tổ
chức tiện việc sắp xếp, ñặt vé máy bay và HOTEL. Số còn lại, xin ñóng tại phi trường New Delhi.
- Phí tổn không bao gồm: Nước uống, chi tiêu cá nhân, hành lý quá cước, tiền tip, tiền cúng
dường các chùa (tùy tâm).
Thể Thức Đăng Ký:
- Xin ghi danh với Thầy Trí Thuyên hoặc Thầy Linh Ấn.
Tél: 01 48 83 75 47 (Paris) / 05 55 60 21 60 (Limoges) / 06 50 97 14 95 (Portable).
hoặc Email: thichtrithuyen@yahoo.co.uk
- Tại Marseille, xin ghi danh với Phật tử Lộc Thành (AIR Platinium): 61 Bd de PLOMBIERES 13000 Marseille. Tél: 04.91.02.01.29 / Portable: 06.16.90.21.90 hoặc Email: ltophu@gmail.com
- Tại Toulouse, xin ghi danh với Phật tử Diệu Trí (Centre commercial Paris Store, Asian Dragons
Tours): 1 impasse MARESTAN 31 000 Toulouse.
Tél: 05.61.40.61.39 / Portable: 06.23.78.23.33; Email : marestan@asiandragonstrours.com
- Quý Phật tử ñi từ Paris cùng ñoàn, khi ñăng ký, xin quý vị ñóng trước 890€, số tiền còn lại, có thể
trả làm 3 lần, mỗi lần 500€. Xin ñóng trước ngày 01-10-2012, nếu không thì coi như hủy bỏ.
- 4 tấm hình ñể làm visa và passport còn hạn trên 6 tháng trước ngày ñi.
Nam mô Linh-Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát
Tùng Lâm Linh-Sơn, ngày 05-05-2012
Chứng Minh Đạo Sư
HT. Thích Giác Hoàn
Thay mặt ban Tổ Chức
TK. Thích Trí Thuyên
Ghi chú: Trong trường hợp bất khả kháng, Ban Tổ Chức có thể thay ñổi chương trình chút ít ñể tiện
việc sắp xếp chuyến hành hương. Nếu muốn biết thêm chi tiết hoặc trong hoàn cảnh ñặc biệt, xin quý vị
liên lạc với Ban tổ chức.
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