
 

 

  

  

  

THÔNG BẠCH Phật Đản 2631   

Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng, Ni, 

Kính thưa Quý đồng hương, Phật tử, 

Sự thị hiện của Đức Phật là hình ảnh cao đẹp tuyệt vời! Giống như hoa sen mọc trong bùn lầy 
nhưng sự tinh khiết và hương thơm của nó lan tỏa khắp mọi nơi. Vẻ đẹp và hương thơm thanh thoát 
của loài hoa này đã là một nhân tố khiến đức Phật dùng làm phương tiện thuyết pháp, đó là kinh 
Pháp Hoa. Một bản kinh cao thâm về mặt lý chứng và là một triết lý tối thượng. 

Triết lý đó không dựa trên ý thức để xây dựng. Nó là biểu hiện của thực tại bất diệt. Vận dụng ý 
thức để mong cầu đạt đến chân lý là một điều sai lầm nếu không muốn nói đích thực là ảo tưởng. 
Đức Phật đã chỉ bày cho chúng ta qua các thông điệp: tình thương, sự hiểu biết như thật về các 
pháp, tính liên đới của vạn pháp và Phật tánh bình đẳng trong mỗi nhân sinh. 

Sống trong đêm dài tăm tối của vọng tưởng, si mê và tính tham nhiễm, khó nhận chân ra các lẽ 
thật nêu trên. Con người càng đau khổ thì đấu tranh càng gay gắt. Lạc trong vùng trời khổ đau, con 
người thường bám víu vào đối tượng để xây dựng bờ tường che chắn mong tìm cầu sự an ổn. Đây 
không phải là một bước đi tỉnh giác. Nghèo hèn hay giàu sang chỉ là một chặng đường của kiếp 
sống, rồi ra sẽ chẳng còn gì khi gió vô thường thổi đến. 

Suy nghĩ là một cơ hội có khi tốt có khi xấu. Tuy nhiên phóng tâm chạy theo suy nghĩ là tự trói buộc 
mình vào những hệ lụy đớn đau vì cái ta theo đó xuất hiện đến vô cùng. Rà soát lại bản thân, chúng 
ta nghiệm ra rằng, bảo quản chân lý theo dạng kiến thức sẽ không giúp ích được gì một khi bản 
thân rơi vào lộ trình cắt chia ranh giới giữa mình và vạn cảnh. Dùng lời dạy của Đức Phật để xoa dịu 
nỗi khổ đau là phương thuốc thần hiệu và đức Phật đã dạy: thuốc hay là đã trị được bịnh và người 
bịnh chịu uống thuốc đúng theo chỉ dẫn của y sư. Đôi khi phải chịu sự giải phẫu đau đớn tột cùng, 
không đơn giản mà trị được căn bịnh trầm kha, cố tật … đó là chứng bịnh ‘chấp cái ta là thật’.  

Hiểu biết chân lý đúng đắn là một cách tốt để loại trừ tính viễn vông không thật của nếp suy nghĩ. 
Trên căn bản đây là cái bóng của chân lý. Muốn đi đến tận nguồn của những sự kiện, trước tiên phải 
loại trừ óc suy luận nhị nguyên. Thứ đến quan sát, nhìn thẳng vào sự kiện không sanh khởi ý niệm 
đúng, sai hay chấp chặt bên này, bên kia hoặc tin tưởng hay không tin tưởng về chúng. Từ đó sẽ 
nhận ra căn nguyên của vấn đề. Căn nguyên đó không có cội rễ, không có màu sắc,  không có thời 
gian, không gian, không có người quan sát và đối tượng quan sát, không có một điều gì nhảy múa 
trong đầu vào thời điểm đó, thì mọi việc sẽ rỗng rang và không có một sự việc nào hiện hữu. 

Những giới hạn được phân chia theo khối óc thường tình, mỗi ngày luôn dính chặt và sâu hơn sẽ là 
nhân tố của khổ đau xuất hiện. Quán sát nhân duyên các pháp, Đức Phật thấu rõ chúng bắt nguồn 
từ vô minh và không bao giờ có sự tồn tại độc lập, biệt lập của bất kỳ sự thể nào trên trần gian này. 
Một sự thể có ra chính là sự tổng hợp của tất cả. Trong sự hòa hợp không chướng ngại đó, nét cá 
biệt vẫn luôn chiếu sáng và không tách ly ra khỏi sự tương quan. Tương tợ như thế, cọng nghiệp 
của cộng đồng nhân loại trong đó bao hàm cái nghiệp riêng của mỗi cá nhân. 

Muốn đóng góp vào sự thịnh vượng và an bình của nhân loại không phải dùng lý thuyết chân lý làm 
nền tảng, cứu cánh. Nó đòi hỏi mỗi cá nhân phải triệt tiêu cái ta riêng mình và hòa hài trong nỗi 
đau khổ và hạnh phúc chung của xã hội và của toàn thế giới. 

Sự lâm phàm của Đức Thế Tôn là khai mở cho con người xả bỏ cái tự ngã riêng tư vốn là hành trang 
của khổ đau hệ lụy. Chỉ cho họ Niết Bàn, hạnh phúc là ở hiện cảnh do thấu hiểu thật chất của các 
pháp là rỗng không. Nhận ra Phật tánh sáng suốt của mình xưa nay do vô minh che lấp. Từ đó phát 
triển, trang trải tâm từ bi trên cuộc đời này, do lý hội được sự bình đẳng của vạn pháp vốn dĩ do ý 
thức chấp trước, phân chia tạo ra. 

Mùa Phật Đản là cơ hội quí báu để học hỏi, thật hành theo  Thông điệp Tình thương và sự hiểu biết 
mà Đức Thế Tôn đã huấn thị khi lâm phàm. Chỉ có thật hành mới giải hóa được nghiệp duyên. Và 
cũng chỉ có thật hành mới tỏ ngộ được thế nào là an lạc hoàn toàn và giải thoát cứu cánh. 

Kính nguyện Đức Phật từ bi gia hộ chư Tôn Đức Tăng, Ni tâm hạnh kiên định, Phật sự viên thành, 
pháp duyên rộng khắp. Kính chúc quí đồng hương, Phật tử một mùa Phật Đản an lạc, tinh chuyên 
phát triển tâm linh góp phần kiến tạo thế giới an bình và chan hòa tình yêu thương rộng khắp. 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Hòa Thượng Trưởng Lão Thích Phước Huệ 


