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Báo Hương Đạo 

Cùng quý độc giả thân mến! 

Tháng Tư âm lịch, 
mùa sen nở lại về, 
hàng triệu người 
Phật tử khắp năm 
châu đều hân hoan 
chào mừng ngày 

Đức Thích Ca Mâu Ni giáng trần, nhắc về 
sự ra đời của một con người tinh khiết 
như hoa sen, trong bùn mà chẳng hôi tanh 
mùi bùn. Ngài đã trở thành một bậc giác 
ngộ, khai sáng nguồn Minh triết, dẫn dắt 
con người trở về với tâm hồn thánh thiện 
của mình. Mỗi bước chân sen là một triết 
lý rạng ngời có đủ khả năng dẹp tan mọi 
thù hằn, vị kỷ, xóa tan giai cấp xã hội 
đương thời, đem đến mọi người cuộc 
sống hạnh phúc an vui. Tuy đã trải qua 
hơn hai ngàn sáu trăm năm mà giáo lý 
thực dụng của ngài vẫn còn là giải pháp 
hữu hiệu xóa tan những xung đột của thế 
giới ngày nay. Nhân loại đang sống trong 
sự kinh hoàng của khủng bố, hàng ngày 
máu đổ đầu rơi bởi căn bệnh giáo điều cố 
chấp, thù hận tranh giành mà ra. 

Nhân mùa Phật Đản lại về chúng ta cần 
tìm nơi ngài một triết lý sống:  

- Lòng khoan dung là triết lý sống chung 
hòa bình. “Nếu ai dại khờ làm điều sai trái 
với Như Lai, Như Lai sẽ tha thứ và che 

chở cho y bằng một tình thương vô bờ 
bến”. 

- Lòng từ bi là tình thương rộng lớn không 
phải chỉ hướng về một chủng tộc quốc gia 
mà bao trùm tất cả muôn loài. “Tình 
thương là triết lý mầu nhiệm đem lại mọi 
loài một đời sống an vui, không có người 
nào có quyền tiêu diệt sự sống của kẻ 
khác để lợi cho riêng mình. Bởi vì ai cũng 
quý trọng đời sống”. 

- Lòng Bình đẳng là một triết lý đại đồng. 
“Ta không có giai cấp khi nước mắt cùng 
mặn. Ta không có giai cấp khi máu cùng 
đỏ. Mọi người đều có giá trị ngang nhau 
và được kính nể như nhau, không có bất 
cứ sự phân biệt nào.” 

Là Phật tử, ngoài việc tổ chức lễ kỷ niệm 
trọng thể, chúng ta cần phải sống theo lời 
Phật dạy, sống thực tiển, không bạo động, 
khoang dung, từ bi và bình đẳng với tất cả 
mọi người, đồng thời cũng truyền bá triết 
lý sống của Phật giáo đến với tất cả mọi 
người. Có như thế việc tổ chức Lễ Phật 
Đản mới trọn vẹn ý nghĩa. 

Đón mừng Phật Đản năm nay, Báo 
Hương Đạo xin mời quý độc giả đi vào 
cảm nhận về Đức Phật qua những ngòi 
bút lưu lợi, đặc biệt trong số báo này. 

Trân trọng, 

Báo Hương Đạo 

 Lá thư Chủ nhiệm 
 


