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Đức Phật ra đời với bản hoài cứu khổ, 
Như cơn mưa sau nắng hạn lâu dài. 
Như trăng rằm chiếu sáng khắp đó đây, 
Như không khí cho mọi loài sự sống. 

 

 

Ngày Phật Đản lại về, ngày mở đầu cho một kỷ 
nguyên tình thương và cứu khổ. Đức Phật 
giáng sinh ở cõi đời uế trược này, như đóa hoa 
sen hồng tươi thắm, nở giữa bùn lầy, nhưng lúc 
nào cũng tỏa hương thơm thanh khiết. Ngài là 
một con người đã giác ngộ, đã thấy rõ chân lý 
của thế gian và thấy rõ sự sinh diệt của ba ngàn 
thế giới. Vì thế, ngài đến đây với hoài bảo cứu 
khổ cho tất cả muôn loài. 

Nhân loại ngày nay đang sống trong ác mộng 
kinh hoàng. Nếu có một chút nhận xét, chúng 
ta thấy không lúc nào hơn lúc này, mỗi phút 
mỗi giây đều gần kề bên bờ vực thẩm thiên tai 
nhân họa. Nỗi khổ đau cứ chồng chất lên nhau 
mỗi lúc thêm nhiều, không thể nào thoát khỏi. 
Là một Phật tử con của Đấng đã giác ngộ, 

trong mùa Phật Đản lại về, chúng ta cần phải 
học những điều giác ngộ của ngài để từ đó tìm 
ra phương pháp diệt mọi khổ đau. 

Đức Phật dạy: “Muốn thoát được mọi khổ đau 
triền phược của kiếp người, chúng ta cần phải 
giác ngộ thế gian là vô thường, quốc độ bở dòn, 
tứ đại khổ không, năm ấm vô ngã, đổi dời sanh 
diệt, giả dối không chủ, tâm là nguồn ác, thân là 
rừng tội, quán sát thấu đáo sẽ hết khổ đau và 
lần ra khỏi sanh tử”. 

Đạo Phật vốn là đạo thực hành, người nào thực 
hành được một phần lời Phật dạy là dứt được 
một phần khổ đau. Ở đời, chúng ta phần nhiều 
bị mất hơn được. Tuổi càng lớn chúng ta bị mất 
cha mẹ, anh em, thân tộc, mất đủ thứ, cuối 
cùng mất luôn cả bản thân mình. Ai bị mất 
người thân, sự nghiệp, bản thân mà không rơi 
nước mắt, biết bao giờ mới hết khổ! Chỉ khi 
nào thâm nhập lý vô thường của Phật dạy, lẽ 
thực hiện bày thì đau khổ mới lần hồi dứt hẳn.  

Người nào giác ngộ được thân, hoàn cảnh, tâm 
đều vô thường thì không còn khổ đau vì hư 
hoại, biết tâm là nguồn ác, thân là rừng tội thì 
không còn tạo thêm ác nghiệp để chịu quả báo 
khổ luân hồi. 

Đức Phật là một Bậc Đại Y Vương, thuốc ngài 
có khả năng tiêu trừ tất cả các bệnh khổ của 
chúng sanh, nếu người nào chịu uống, thuốc 
đến là bệnh lành. Nhân dịp mùa Phật Đản lại 
về, Báo Hương Đạo chân thành giới thiệu đến 
toàn thể quý độc giả, những toa thuốc linh 
nghiệm trừ mọi khổ đau mà Đức Phật đã ân 
cần lưu lại, và chúng tôi đã tinh lọc trong mỗi 
bài ở báo Hương đạo này. 

Kính chúc qúy vị hưởng một mùa Phật Đản an 
lành và hạnh phúc. 

Báo Hương Đạo 
 

 


