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Thư Mời 

V/v: Lễ Phật Đản Lần Thứ 2645. PL.2565 – Dương Lịch 2021 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

Kính gởi Tôn Giáo Bạn, Cộng Đồng Việt Nam tại Thuỵ Sĩ, 

Kính gởi quý Đạo Hữu, Phật Tử, 

Từ khi, Maha Maya nằm mộng thấy voi trắng sáu ngà húc vào hông bên phải của 
Hoàng hậu. Vua Suddhodana (Tịnh Phạn) đã thúc giục thượng triều để đem giấc mơ lạ lẫm 
ấy cùng chia sẻ với các quan đại thần đoán mộng chiêm tinh. Mộng này được xác lập trên 
cơ sở điềm lành và nhanh chóng loan truyền đi khắp mọi nơi trong hoàng cung nước 
Kapilavatthu (Ca Tỳ La Vệ). Là từ đó, nhân gian bắt đầu nhen nhúm niềm vui. Ba ngàn đại 
thiên thế giới cũng hân hoan chuyển động để sẵn sàng cung đón Bồ tát hạ thiên cung. 

Ngày rằm tháng Vesakh năm 624 TCN, nơi vườn Lumbini (Lâm Tỳ Ni), giữa mùa 
xuân ấm áp, muôn hoa đua nhau khoe sắc, ong bướm đủ màu cũng lượn lờ khắp nơi. Bầu 
trời thăm thẳm trong xanh. Thi thoảng từng cụm mây kiết tường ngũ sắc giăng thành “Bảo 
cái” giữa hư không. Trên những cành cây có muôn ngàn chim hót líu lo như thay lời ca thán 
một bậc vĩ nhân ra đời. Sự đản sanh của Bồ Tát nơi trần thế đã khiến cho đại địa chấn động 
sáu cách nâng bàn chân du hoá. Chuyển màu thế gian! 

Năm nay, vẫn còn dịch bệnh chưa thuyên giảm, do vậy Lễ Phật Đản lần thứ 2645 
của Đức Từ Phụ, Chùa Viên Minh xin đổi lịch sinh hoạt sẽ tổ chức vào hai ngày 12-
13/06/2021 (xin xem chương trình).  

Trân trọng kính mời quý Tôn Giáo Bạn, Cộng Đồng Việt Nam tại Thuỵ Sĩ, cùng thông 
báo đến quý Đạo Hữu - Phật Tử liễu tri, để sắp xếp thời gian về tại Chùa Viên Minh tham 
dự Lễ Phật Đản và Mộc Dục (Lễ tắm Phật) hằng năm. 

Kính chúc quý vị cùng bửu quyến thân tâm an lạc. Cầu nguyện cho thế giới hoà bình, 
nạn dịch chóng qua mau, nhân sinh an lạc. 

Trân Trọng Kính Mời, 

Chùa Viên Minh 

 


