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Thông Bạch Phật Đản  
của Hòa Thượng Thích Bảo Lạc, Hội Chủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 
Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan. 

 
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

Kính gởi: - Chư tôn Trưởng Lão, chư tôn Hòa Thượng 
- Chư Thượng Tọa, Ni Trưởng, Ni sư 
- Chư Đại Đức Tăng Ni 
- Chư Thiện Hữu tri thức 
- Quý Đồng Hương Phật tử 

Thế giới vừa trải qua cơn ác mộng của hai trận chiến khủng bố và thương 
mại vô cùng phức tạp, gay cấn làm ảnh hưởng sâu rộng tới đời sống của mọi người 
trong xã hội, như chúng ta đã chứng kiến những cuộc đọ sức cân não giữa tôn giáo 
với các quốc gia phương Tây và thương mại so găng giữa Mỹ và Trung quốc vẫn 
đang diễn tiến chưa có đoạn kết. 

Trước hoàn cảnh bất ổn như thế, chúng ta phải tự chế, đề cao cảnh giác 
không để niềm tin tôn giáo quá đà cực đoan và lòng tham vô bờ lung lạc, đánh lừa 
mình rơi vào những sự phiêu lưu không lối thoát làm ảnh hưởng tiêu cực đến mọi 
người và tập thể nói chung. Người Phật tử đối với giáo pháp của Đức Phật cần phải 
thực hành, chứ không phải để tôn thờ, chiêm ngưỡng. Như kinh nói là: ứng bịnh 
cho thuốc”, chỉ có thuốc đúng mới trị lành được bịnh mà thôi. Vì chúng sanh đa 
bịnh, Phật pháp cũng đa phương nên thích hợp các căn bịnh của thời đại. Thuốc dù 
hay như thần dược cũng chỉ trị lành thân bịnh, còn tâm bịnh của chúng sinh phải 
cần Phật pháp, do đức Phật Thích Ca truyền dạy hơn hai nghìn sáu trăm năm cho 
tới nay vẫn còn hữu hiệu. 

Mừng lễ kỷ niệm Đức Phật Đản sanh lần thứ 2643, tưởng cần ôn nhắc lại đôi 
nét về Ngài. Ngay từ lúc mới chào đời, Thái tử đã có cốt cách phi phàm, vua cha 



Tịnh Phạn cho mời tiên nhân A Tư Đà tới đoán xem tướng Thái tử. Sau khi quán 
xem kỹ càng ông tâu trình cùng đức vua: tâu Hoàng Thượng, Hoàng Tử như trân 
châu quí báu trên đời, theo hạ thần nghĩ tương lai, nếu ở đời Hoàng tử là bậc 
Chuyển luân vương - vua trong các vua cai trị nước lớn - trị vì thiên hạ; còn như 
xuất gia tu hành hẳn đạt giác ngộ thành Phật. Lời tiên tri xác quyết ấy khiến vua 
Tịnh Phạn đau đáu trong lòng, lo tìm đủ cách làm vừa lòng Hoàng tử nào cung phi 
mỹ nữ, ngai vàng, vợ đẹp con xinh như những trói buộc hầu ngăn cản chí xuất gia 
của Thái Tử. Cuối cùng vua phải nhượng bộ cuộc đấu lý gay go giữa hai người, 
thái tử bèn đưa ra bốn câu hỏi: làm sao cho con trẻ mãi không già, làm sao cho con 
mạnh mãi không đau, làm sao cho con sống hoài không chết, làm sao cho mọi 
chúng sanh hết khổ. Bốn câu hỏi cũng là bốn vấn đề lớn của kiếp nhân sinh, không 
những vua Tịnh Phạn không đủ sức trả lời được, ngay cả nhân loại trải qua 2600 
năm cho đến nay không ai có thể trả lời. Đó là vấn đề sanh tử luân hồi cần thực 
hành tu tập như Phật thân chứng mới giải đáp trọn vẹn. 

Bức Thông điệp hoà bình thế giới do Đức Phật ban ra, chỉ bày cho chúng 
sanh phương pháp: chuyển mê khai ngộ, chuyển phàm thành Thánh qua ngũ giới, 
Tứ Đế, 12 nhân duyên, Bát Thánh đạo và tinh tấn thực hành lời Phật dạy: 
Chớ làm các điều ác 
Gắng tu những pháp lành 
Trong sạch tâm ý mình 
Là lời chư Phật dạy. 
(Kinh Pháp Cú kệ 183) 

Được vậy, nhân loại mới mong dứt trừ nổi trầm thống của kiếp người để 
thăng hoa cuộc sống và sống cho thật có ý nghĩa, mới có thể biến cõi khổ đau này 
thành cõi tịnh. Ngưỡng nguyện Đức Bổn Sư từ bi gia hộ chư tôn đức pháp thân 
thường trụ, đạo quả sớm viên thành; đồng kính chúc quý vị thân tâm an lạc, đạo 
niệm tinh chuyên và Bồ Đề quả mãn. 
 
Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu thọ hạ thị hiện đản sanh Bổn Sư Thích Ca Mâu 
Ni Phật  

Trân trọng 
Hội Chủ, 

 
 

HT Thích Bảo Lạc 
 


