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Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch chư tôn Giáo phẩm, Hoà thượng, Thượng toạ, Đại đức Tăng Ni
Kính thưa toàn thể Phật giáo đồ trong và ngoài nước,
Thưa quí liệt vị,
Phật Đản là ngày đức Phật ra đời, cũng là ngày nhân gian hân hoan đón nhận bức Cẩm nang, như
linh kiếm, trừ diệt vô minh, đau khổ, mở ra kỷ nguyên giác ngộ giải thoát. Kể từ năm 1999, Hội đồng
Liên Hiệp Quốc thông qua dự thảo Nghị quyết « Công nhận quốc tế về ngày Lễ Vesak tại trụ sở Liên
Hiệp Quốc và các văn phòng liên hệ ».
Khởi phát từ một địa điểm nhỏ bé ở Ấn độ chẳng ai hay biết, nay Đạo nhiệm mầu Cứu Khổ – Giác
ngộ lan truyền khắp hành tinh trái đất, với sự tôn vinh Phật đản của gần hai trăm quốc gia trên thế
giới đại diện tại LHQ. Người Phật tử không còn riêng lẻ từng địa phương, quốc thổ, chùa viện, chào
đón Khánh đản đức Thích Ca Mâu Ni Phật, mà là toàn thế giới, từ trụ sở chính thức LHQ ở Nữu
Ước, Hoa Kỳ, đến những Văn phòng LHQ liên hệ trên năm châu. Và cũng từ đó, mỗi năm LHQ đều
ban hành Thông điệp Phật Đản ca ngợi đức Thế tôn và giáo lý của Ngài, như ông Tổng Thư ký LHQ
António Guterres phát biểu qua Thông điệp Phật Đản năm nay :
« Thế-giới-quan Phật giáo dạy chúng ta hãy xem chúng ta như một bộ phận của thế giới, chứ không
là chủ nhân ông của thế giới. Phật giáo nhấn mạnh tinh thần bất bạo động như sức mạnh của hoà
bình. Chúng ta thấy rõ lời dạy của Đức Phật thích hợp như thế nào, qua các công trình hôm nay của
LHQ, từ việc kêu gọi cho hoà bình, cảnh báo sự biến đổi khí hậu, cho đến nhân quyền. Hơn bao giờ
hết, các cộng đồng Phật giáo cũng như tất cả chúng ta phải thâm nhập mỗi ngày lời dạy của đức
Phật về khoan dung, thông cảm và nhân bản.
« Chúng ta phải đối kháng với những ai tìm cách biến dạng tiếng gọi tình thương thành tiếng thét hận
thù ».
Ánh Đạo Vàng đang chiếu sáng khắp cõi vô minh, bạo hành, tranh chấp, cố tín, khai thị cho sự tỉnh
thức huynh đệ, thoát ly mọi mê mờ, tham luyến.
Trong hoàn cảnh hiện tại, người Phật tử Việt Nam còn phải sống trong tình trạng bất an, ức chế,
nghèo khốn dưới mức tri túc ; đến như Giáo hội cũng bị lũng đoạn, thử thách như ngàn cân treo sợi
tóc. Nhưng thấm nhuần giáo lý Từ Bi – Trí Tuệ, chúng ta không bi quan, yếm thế. Người Phật tử
nhìn vào thực tại nguy khốn, để cải hoá thành thực tại an lạc, tự tại. Đại hùng, đại lực, đại từ bi là
sức mạnh của đạo Phật để cải hoá bất cứ quốc gia bạo hành, khủng bố nào, thành quốc thổ thanh
tịnh, từ bi.
Mỗi Phật tử đã quy y, sống theo ngũ giới và thập thiện, là một Ngọn Đèn vô tận. Vô tận của Ngọn
Đèn là vô tận của sự Giáo hoá đạo Vô thượng. Mỗi người Phật tử được nghe Pháp, đem Pháp mình
thâm nhập nói lại cho trăm nghìn người được nghe, được hiểu như mình, đắp đổi cho nhau đến vô
tận. Giống như dùng lửa Ngọn Đèn, mồi sáng trăm nghìn Ngọn Đèn khác nơi nhân thế. Nhờ vậy, vô
minh, bóng tối sẽ được soi sáng. Ánh Sáng Đạo Vàng chẳng bao giờ tắt.
Đó là Pháp môn Vô Tận Đăng, mà tôi mong mỏi chư Tăng, Ni, Phật giáo đồ trong và ngoài nước
đem ra thực hiện hằng ngày, trong bất cứ hoàn cảnh, quốc độ nào, để hiến cúng và báo ân Phật.
Xin chư liệt vị hãy tăng trưởng tín tâm, kiên trì Phật hạnh, đem Lục hoà ngăn chận mọi tranh chấp,
phân hoá, để xây dựng Đạo pháp và Quê hương.
Trong giây phút thiêng liêng của ngày Đại lễ, chư tôn đức Tăng, Ni, cùng toàn thể Phật giáo đồ trong
và ngoài nước, hãy dành một phút tưởng niệm cho các vị Thánh Tử Đạo, và những ai đã hy sinh để
bảo vệ chủ quyền Dân tộc, xiển dương Chánh pháp.
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