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THÔNG BẠCH PHẬT ÐẢN 2628 

               Kính bạch chư Tôn Ðức Tăng, Ni; 

               Kính thưa quí đồng hương, Phật tử; 

       Hơn hai mươi lăm thế kỷ qua, nhân loại đã chứng 
kiến sự lâm phàm của một bậc đại hạnh Bồ Tát, chín 
quả từ vô lượng kiếp, về sau tu hành đạt đến quả vị tối 
thượng chánh đẳng, chánh giác với danh hiệu được 
tôn xưng là Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Sự thị hiện của Ngài nhấn mạnh đến khả năng, tính 
chất làm người có giá trị rất cao sâu. Giá trị đó không 
xây dựng trên đẳng cấp, học thức hay bạc vàng. Ngài 
khai mở ra đạo Phật và tuyên thuyết chân lý mầu nhiệm 
qua ba phạm trù: Trí tuệ, Từ bi và Bình đẳng. 

Các thông điệp đó thực dụng cho bất kỳ xã hội hay thời 
đại nào. Tiến bộ của xã hội loài người về phương diện 
vật chất rất đa dạng nhưng không vì thế làm giảm bớt 
cường độ đau khổ của con người. Thời gian của lịch sử 
chứng minh: nhân loại vì vô minh đã tạo thành những 
chiến cuộc dưới góc độ quốc gia, chủ nghĩa, ý thức hệ, 
ngày nay kèm theo kinh tế đã đẩy xã hội đấu tranh đến 
khúc quanh nguy hiểm nhất của nhơn loại. 

Lòng tham nhiễm, ích kỷ của một cá nhân tuy nằm 
trong phạm vi hạn hẹp, song khi kết nối với tập thể thì 
tác hại sẽ không còn mức độ. Sức mạnh nội tại của một 
con người về mặt ngự trị và chiếm hữu là một ngọn lửa, 
tuy nhỏ, nếu được tiếp mồi liên tục chắc chắn sẽ biến 
thành biển lửa. Chiến tranh và hận thù do ý thức sanh 
khởi. Ðau khổ tiếp nối không ngừng của nhân loại, xem 
ra lịch sử chỉ là sự trượt dài trên chiều hướng của tham, 
sân. 

Phật Ðản, ngày đánh dấu sự ra đời của một bậc vĩ 
nhân đem lại nguồn sống tinh khôi cho những lòng 
thành tha thiết hướng tới. Sanh thân Phật giống như 
mọi người, riêng phước đức thân thì không thể so 
sánh. Thị hiện của Ngài là nguồn cảm hứng vô tận cho 
chúng sanh. Cảm hứng được thắp sáng để nhận chân 

 các giá trị căn bản một khi làm thân người ai cũng có 
       khả năng thành đạt. Biểu minh cho sức mạnh đó, 
           hình ảnh nhân cách cao thượng của Ngài đưa 

             vào thiền định để soi sáng bản thân. Trong một 
              giây phút tĩnh lặng nhiệm mầu hướng đến niềm 

                đau của đồng loại ta thấy từ tâm hiển lộ. Quán 
                             sát vào si mê thấy tính chất hư ảo của 

                                        chúng khiến phát sanh trí tuệ. 
                                                Làm người ai cũng 

mong muốn hạnh phúc và hạnh phúc chỉ bình 
đẳng không thuộc dạng sở hữu của cá nhân nào. 
Sâu sắc hơn, căn cứ vào kinh Pháp Hoa, Phật dạy  
ai  cũng có Phật tánh, có khả năng thành Phật như  
Ngài. Bình đẳng đó do trái tim tuệ giác của Phật nói ra 
từ nội chứng thâm sâu vô thượng. Thế nên thông điệp 
Từ bi, Trí tuệ, Bình đẳng dựa trên phẩm hạnh mà thiết 
định, vì chỉ thuần nhớ trên ngữ ngôn nên hành động 
thường đi ngược lại với tôn chỉ cao đẹp trên, khiến tâm 
thức lún sâu vào vọng động cuồng si, mông muội. 

Nhân cách của đức Phật biểu hiện nhân cách của trí 
tuệ. Phẩm hạnh của Ngài là trái tim tình thương. Hướng 
đi của Ngài là khung trời bình đẳng. Mỗi bước đi của 
Phật tỏa sáng trên mọi thời gian. Hiểu biết của Ngài là 
hiểu biết như thật về vạn pháp. Chúng sanh tiếp cận 
được với Phật là một đại phước duyên. Mùa Phật Ðản 
là cơ hội nhắc nhở nhân sinh hãy biết trân quý bản 
thân. Phật thị hiện hay thành đạo đều do thân tứ đại 
hợp thành. Chúng là phương tiện để thi triển công hạnh 
làm lợi ích cho muôn loài và nổ lực tiến tu có thể khóa 
kín được ảo tưởng về bản ngã. 

Cái ta là động năng đáng sợ vì nó thúc đẩy con người 
sa lầy vào đấu tranh giành thắng lợi cho bản thân, gây 
đau thương cho kẻ khác. Tâm tính vị kỷ là nguồn gốc 
phát sanh mọi bất hạnh trên cuộc đời. 

Ðừng bao giờ hãi sợ trước sự thăng trầm của thời 
cuộc, dù chúng là gì, kéo dài đến bao lâu cũng chỉ là 
phù du mộng ảo. Sợ hãi trước sức mạnh ngoại diện là 
đồng nghĩa xác nhận sự hiện hữu của chúng có tầm 
ảnh hưởng từ cội gốc. Ðiều đáng sợ hãi lớn nhất là 
sống trong vô minh lâu dài đến tàn cả đời người vẫn 
không có tinh thần tự giác.  

Phật dạy: “bất úy, tham, sân khởi,  
                duy khủng tự giác trì” là vậy. 

Xóa sạch bản ngã đến vi tế tận cùng thì hình ảnh đức 
Phật trong tâm sẽ xuất hiện. Ngài lâm phàm vì mục 
đích muốn mở bày tâm trong sáng tròn đầy, chỉ rõ  
chơn tâm, tánh giác thường hiện và hòa tan vào  
hiểu biết sâu rộng như Phật cho chúng sanh lý hội.  
Công đức của Phật viên mãn ở chỗ không bao 
giờ lùi bước trong sự nghiệp hướng dẫn cho  
mọi loài thẳng tiến trên đường đạo hạnh,  
thành toàn quả vị giác ngộ. 

(Xin xem tiếp trang  9) 



(Tiếp trang 5) 

Kính thưa quí vị, 

Hướng lòng đến Phật Ðản là nghĩ về nỗi đau khổ 
của sinh linh chìm ngập trong muôn trùng nhân 
quả. Thế giới vẫn còn trải dài trong thù hận, máu 
lửa và nước mắt, là người con Phật, chúng ta 
cảm thấy xót xa cho những nạn nhân vô tội, biết 
rằng tất cả khổ đau đều do tâm ý của chính mình 
tạo nên.Trong tối tăm vọng động hiện nay của xã 
hội loài người, chúng ta hãy thành tâm cầu 
nguyện chư Phật soi sáng tâm thức hiểu biết của 
mỗi nhân sinh giúp kiến tạo một thế giới hổ tương, 
chia xẻ và biết quí trọng mạng sống. Ðức Phật 
dạy: làm được thân người rất khó, hãy tận dụng 
cái khó đó tạo thành hương thơm lan tỏa khắp 
mọi nơi. 

Kính nguyện tâm hương của mùa Phật Ðản thắp 
sáng trong lòng nhân thế để vực dậy niềm tin: tin 
vào tình người, tin vào sự hiểu biết chơn chánh, 
tin vào ai cũng có nước mắt cùng mặn và giòng 
máu cùng đỏ giống nhau. Ranh giới của chủng 
tộc được san bằng do ý muốn xây dựng sự an lạc 
và hạnh phúc chung mà bình đẳng là gốc rễ, tính 
chất cần  thiết nối kết mọi chiều cách biệt của ý 
thức. 

Cầu nguyện Tam bảo gia hộ chư Tôn đức, Tăng, 
Ni và quí đồng hương, Phật tử một mùa Phật Ðản 
an lành, thanh tịnh, Phật sự viên thành. 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Hòa Thượng Thích Phước Huệ 


