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Kính gởi :
Kính Bạch Chư Tôn Đức,
Kính thưa liệt Quí Vị.
Khi tiết Xuân trở về trên xứ Âu Châu, tạo nên bầu trời quang đãng, muôn hoa khoe
sắc, cành lá xanh tươi, cũng là tín hiệu của mùa Tưởng Niệm Đức Từ Phụ Thích Ca
Mâu Ni Thị Hiện Đản Sanh Cứu Khổ Độ Sanh.
Tưởng Niệm Đức Phật Đản Sanh, là nhắc nhở cho hàng con Phật và muôn loài nhớ
lại Thông Điệp của Đức Thế Tôn đã tuyên bố trong kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên
Hoa, phẩm Phương Tiện thứ 2 như sau : "Chư Phật Thế Tôn chỉ vì một đại sự nhân
duyên mà xuất hiện ở đời. Chư Phật Thế Tôn vì muốn khiến chúng sanh được khai mở tri
kiến Phật để thanh tịnh mà xuất hiện nơi đời. Vì muốn chỉ tri kiến Phật cho chúng sanh
mà xuất hiện ở đời. Vì muốn cho chúng sanh tỏ ngộ tri kiến Phật mà xuất hiện ở đời. Vì
muốn cho chúng sanh chứng vào đạo tri kiến Phật mà xuất hiện ở đời".

Như vậy, Đức Phật duy nhất chỉ vì muốn cho chúng sanh biết được rằng tự thân của
mỗi chúng sanh vốn đã sẵn có Tri Kiến Phật. Và Tri Kiến Phật cũng chính là Bản Thể
Từ Bi và Trí Tuệ. Nhưng chỉ có loài người mới đủ khả năng và dể dàng phát huy được
Bản Thể Từ Bi và Trí Tuệ này. Cho nên, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã lựa chọn cõi
người để Thị Hiện Ra Đời. Với mong ước rằng tất cả chúng sanh nên sống đúng theo
Bản Thể Từ Bi và Trí Tuệ.
Bằng cách chúng ta phải biết trân quý và phát triển Lòng Từ Bi, là cứu khổ ban vui,
bằng những phương tiện khéo léo bởi trí tuệ căn bản.
- Trân quý là chính tự thân chúng ta luôn nuôi dưỡng lòng Từ qua những
dòng sữa cam lồ vi diệu nhiệm mầu.
- Phát triển là từ nơi ý niệm và việc làm đều nghĩ đến sự lợi lạc lâu dài cho tất
cả chúng sanh.
Kính bạch quý Ngài,
Kính Thưa quý vị,
1

Cuộc sống nhân loại hôm nay còn quá nhiều sự rình rập đe doạ từ nhiên giới, nhân
giới, khiến cuộc sống thật bất an. Đúng như lời đức Phật dạy : Ba cõi không an, giống
như nhà lửa. Nhưng chúng sanh mê muội không tỏ, nên cứ mãi chấp thủ với cái Ta và
của Ta. Vì vậy, thế gian luôn luôn sống trong sự đấu tranh kiên cố, muốn thắng vượt
người khác. Để rồi đưa đến những hoạn nạn khổ đau không cùng tận cho chúng sanh.
Vậy muốn chấm dứt sự khổ đau, ngoại trừ phải coi nhẹ cái Ngã không thật. Có như vậy,
mỗi tự thân mới nhận được sự an lạc. Và từ tự thân đưa đến toàn thể cộng đồng nhân
loại cộng hưởng sự an lạc. Năng lượng an lạc ấy sẽ đưa đến một trạng thái hoà bình.
Ngày 27 tháng 4 vừa qua, xuất hiện cuộc gặp gỡ bắt tay và ôm choàng thân thiết giữa
hai vị lãnh đạo của Nam Hàn và Bắc Triều Tiên, đã khiến thế giới cũng như nhân dân

của hai miền Nam Bắc, sanh lòng cảm động và vui sướng biết bao. Hình ảnh của hai vị
lãnh đạo này đã nói lên tinh thần vị tha, không còn vị kỷ riêng tư trong cái bản ngã
Lãnh Đạo tối cao của một quốc gia hay một đảng phái. Mà họ đã vì sự tồn vong và
cuộc sống thịnh vượng thương yêu của nhân dân hai đầu chiến tuyến Bắc Nam.
Kính bạch quý Ngài
Kính thưa quý vị,
Mùa Phật Đản năm nay Phật Lịch 2562, để tưởng niệm Ngài đúng với chánh pháp,

thì mỗi tự thân của người con Phật nên quán chiếu nội tâm và ngoại cảnh, để nhận rõ
thật tướng của vạn pháp đang hoạt động và để giảm thiểu cái tự ngã ít kỷ hẹp hòi kiên
cố.
Các Tự Viện lớn nhỏ cũng như tại tư gia của hàng cư sĩ, mỗi mỗi chúng ta tự trang
nghiêm đạo tràng thành kính cung nghinh rước Lễ Tưởng Niệm Từ Phụ Đản Sanh. Hoà
cùng chung một tấm lòng phát triển năng lượng từ bi, nhất tâm cầu nguyện cho nhân
loại sớm thoát những nỗi khổ luỵ bi thương và thế giới sớm hoà bình. Nguyện cho nhân
loại hảy sống đúng theo bản thể vốn có của chính mình. Đó chính là lòng Từ Bi và Trí
Tuệ chân thật.
Kính chúc chư Tôn Đức Tăng Ni và hàng cư sĩ nam nữ một mùa Phật Đản thật an
lành mỹ mãn. Và Tăng Ni ba tháng an cư tịnh lạc giới thể trang nghiêm.
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