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Lá thư Chủ nhiệm
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một vĩ nhân hy
hữu, lâu lắm mới có xuất hiện trên thế gian, vì
lòng bình đẳng muốn đem sự tốt đẹp, lợi ích và
hạnh phúc cho nhân loại, vì muốn ban bố tình
thương tinh khiết nhất, trí tuệ sâu xa nhất và
chân lý cao siêu để cứu khổ cho tất cả chúng
sanh, nên ngài giáng sanh đến cõi Ta Bà này.
Từ đầu thiên niên kỷ đến nay thế giới trải qua
biết bao nhiêu là thiên tai nhân họa, chúng
sanh đang nằm trên lửa bỏng dầu sôi, lúc nào
cũng khổ đau không biết mình lúc nào sẽ rơi
vào vực thẩm. Trước hoàn cảnh tuyệt vọng như
thế, nhân dịp mùa Giáng sanh Phật Đản lại về,
là Phật tử, chúng ta cần phải ôn lại lời dạy của
Đức Phật để từ đó ta có được kim chỉ nam, chỉ
hướng cho thuyền đời và nẩy hoa cho cuộc
sống.
Đức Phật dạy: "Tâm bình tức thế giới bình". Sở
dĩ con người có đấu tranh, sát hại do tâm không
bình đẳng mà ra. Xét cho kỷ, chúng ta thấy sở
dĩ có khủng bố tàn sát của nhân loại do lòng
tham lam ích kỷ muốn gom hết tài lợi về mình,
tạo ra giai cấp trong xã hội và đấu tranh thù
hận đấy từ sự bất bình đẳng tạo nên. Vì thế,
Đức Phật đã tuyên bố: "Ta không có giai cấp khi
máu cùng đỏ! Ta không có giai cấp khi nước
mắt cùng mặn! Mọi người đều có quyền bình
đẳng ngang nhau."

Đức Phật dạy: "Nguồn gốc của Tam độc và các
tôi lỗi là do vô minh, chúng sanh chạy theo vô
minh nên tạo khổ. Muốn thoát khổ phải dùng trí
tuệ Ba La Mật diệt trừ." Trí tuệ Ba La Mật là sự
hiểu biết rõ ràng đúng đắn, thấu triệt Ba La
Mật, người ta không coi có những kiến chấp mù
quáng, tiến đến chỗ trong sạch hoàn toàn, đến
mức giải thoát cuối cùng.
Là Phật tử trong ngày kỷ niệm Đức Phật lâm
phàm, ngoài việc tổ chức lễ kỷ niệm trọng thể,
chúng ta cần phải thực hành tâm bình đẳng,
tâm từ bi và trí tuệ Ba La Mật mà Đức Thế Tôn
đã ân cần dạy bảo. Có được như thế mới được
gọi là một Phật tử chân chánh, báo Phật thâm
ân.
Nhân mùa Khánh Đản lại về, thay mặt Ban Biên
Tập, chúng tôi chân thành cầu chúc toàn thể
quý đồng hương, toàn thể quý Phật tử hưởng
một mùa Khánh Đản an lành trong ánh hào
quang của chư Phật.

Đức Phật dạy: "Không thể lấy oán thù để diệt
sân hận, chỉ có lòng từ bi mới diệt được hận
thù." Lòng từ bi là tình thương tinh khiết mà
Đức Phật đã nêu ra. Thế gian ngày nay sống
trong sự căm thù sân hận, đã dem vật sở hữu
quý báu nhất là đời sống, đặt trước bàn thờ để
tế thần bạo lực. Muốn cứu vãn tình thế, nhân
loại ngày nay cần phải thực hiện tâm từ bi,
thương người như thể thương thân thì hiểm họa
nhân loại mới mong chấm dứt.
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