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Sự lâm phàm của Đức Phật một lần nữa nhắc nhở nhân sinh về sự tương quan giữa con người với con người và
giữa con người với môi sinh. Sự tương quan đó thiếu quân bình hậu quả sẽ là những bất an và khổ đau tiếp nối.
Chúng ta hiểu rằng, Đức Phật là một con người như chính chúng ta. Ngài tiếp cận cùng nhân loại để nhắn gởi một
thông điệp về tình thương và lòng hiểu biết. Nhân cách của con người là biểu thị của lòng sáng tỏ. Hành động chia
xẻ cho nhau những lúc hoạn nạn là nghĩa cử tấm lòng thương yêu. Hai mặt giá trị nầy đã được Đức Phật khai thị qua
ý nghĩa lâm phàm. Ngài xác định làm người ai cũng có giòng máu cùng đỏ và nước mắt cùng mặn thì không thể
dùng ý thức để phân chia thứ hạng để rồi phải tạo nhiều xung đột.
Mặt trái của cuộc đời ngập tràn những toan tính dự mưu. Sở dĩ chúng có mặt do lòng tham, sân dấy động. Nuôi
dưỡng chúng lâu dài không những tác hại lên bản thân, còn đưa đến các hậu quả tất yếu khiến môi trường chung
quanh đảo điên loạn động.
Nhân cách của Đức Phật không nhằm chỉ để gieo vào niềm tin. Bước đi của Ngài không phải là tháp ngà của lịch
sử. Lịch sử chỉ là thời gian ghi lại. Sống theo thời gian và tôn thờ lịch sử trong khi niềm đau vẫn còn trôi mãi theo
giòng đời thì thật chẳng có ích lợi gì.
Đức Phật thị hiện với mục đích vạch ra những đau khổ bất toàn mà con người thường vướng mắc. Con đường Ngài
đã đi qua trong vô lượng kiếp cũng không khác gì chúng ta đã trải qua. Cái khác biệt lớn lao ở chỗ, Ngài nhận chân
được vô minh đầu mối của luân hồi, tận sức tu tập, đoạn tận khổ đau và hoàn toàn làm chủ thực tại. Riêng chúng ta
do không làm chủ được mình nên bị các ngoại cảnh lẫn nội tâm chi phối khiến nghiệp cũ chưa trừ lại chồng thêm
nghiệp mới.
Nhìn về đời sống con người hiện nay, văn minh tuy có đó, song có bảo đảm được rằng nhờ nâng cao văn hóa mà
nhân loại sống được an bình hơn. Chắc chắn không một ai dám khẳng định. Thử rà soát về phương diện sinh thái
đang là một thách đố và đe dọa trầm trọng lên đời sống của các thế hệ tương lai. Trái địa cầu đang có chiều hướng
nóng dần, nhân loại không kịp chấn chỉnh thì thiên tai thật khó đo lường.
Kính thưa liệt quí vị,
Niềm đau thương là một thực tế. Thiên tai hay chiến tranh là dấu chứng của cảm xúc đó. Nó không đột nhiên xuất
hiện. Thế nên, không thể phú thác cho trời đất. Suy nghĩ và hành động của chúng ta chính là tác nhân trực tiếp lên
trên mọi hệ quả. Chỉ trừ khi biết ngừng lại đúng lúc thì những vấn nạn giảm thiểu đáng kể.
Biết trân quí hạnh phúc của tha nhân là đồng nghĩa biết trân quí hạnh phúc của chính mình. Hạnh phúc trên cuộc đời
chẳng thể là đường một chiều. Mọi thứ đều có sự tương quan khắn khít cùng nhau. Cái nầy sanh do bởi cái kia sanh.
Cái nầy diệt do bởi cái kia diệt. Điều nầy Đức Phật đã chỉ dạy, nó vẫn còn thơm tho và mới như chính Ngài hiện
hữu.
Tình thương chỉ thật sự có giá trị khi đặt nó trên giòng cảm xúc. Có cảm xúc mới trắc định được tầng số rung động
của tâm hồn lên trên chiều kích của đời người. Cũng như lòng sáng tỏ sẽ là năng lực sưởi ấm cho mình và nâng cao
phẩm chất cuộc sống.
Giáo pháp của Đức Thế Tôn sâu rộng như biển cả. Dù sức người một đời không thể uống hết. Song ít ra biết cách
uống và hòa tan cùng cuộc sống thì ngày Phật Đản chính là ngày Phật nở hoa trong lòng mọi người.
Mùa Phật Đản, Phật lịch 2550, chúng tôi kính chúc chư Tôn Đức Tăng, Ni đạo tâm tăng trưởng, Phật sự hanh
thông. Kính chúc quí đồng hương, Phật tử luôn sống cùng trái tim nhân hậu và hình ảnh Phật sáng trong lòng mọi
người hằng hiện muôn nơi.
Cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả thành toàn nguyện lực, đời sống thăng tiến và đồng lòng ý thức đẩy lùi bóng
tối vô minh góp phần thăng hoa xã hội và an lành thế giới.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
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