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Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính gửi Chư Tôn Hoà Thượng, chư Thượng Toạ, Ni Trưởng, Ni Sư, chư Đại Đức Tăng
Ni, quý đồng hương Phật tử.

Kính bạch quý Ngài, Kính thưa quý vị.
Kỷ niệm ngày sinh đức Phật Thích Ca có ý nghĩa rất lớn đối với người con Phật khắp nơi
trên thế giới nói chung và đặc biệt đối với hàng Tăng Ni nói riêng. Ngày Đản sinh của đức
Phật đã được trở thành ngày lễ hội tôn giáo trên thế giới nhằm tôn vinh những giá trị đạo đức
nhân văn thiết thực của Đạo Phật vì hòa bình cho nhân loại.

Trong kinh Tăng Chi Bộ đức Phật ra đời “vì lợi ích cho số đông, vì hạnh phúc cho số đông,
vì lợi ích và hạnh phúc cho chư thiên và loài người”. Sau khi thành đạo Ngài đi khắp nơi
thuyết pháp nhằm khơi dậy tín tâm của mọi người và cảm hóa đủ tất cả hạng người, không
phân biệt giàu nghèo sang hèn, từ bậc vua chúa cho đến kẻ bần cùng hạ tiện.

Hơn 26 thế kỷ qua, các thế hệ Phật tử khắp nơi trên thế giới đã hành trì những lời Phật dạy,
phát huy tư tưởng lợi tha, để rồi kết tinh thành giá trị cao quý lưu lại trong tâm hồn của những
người con Phật. Với nền tảng nhận thức từ bi và trí tuệ, lời dạy của ngài đã lý giải các nguyên
nhân hệ lụy trong đời sống khổ đau, để rồi chuyển hoá và làm thăng hoa cho cuộc sống.
Chính vì thế, sự ra đời của đức Phật là một điểm nhấn là những thời khắc vô cùng quan trọng
trong dòng tư tưởng lịch sử của Phật giáo.

Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị,
Thế giới ngày nay là thời điểm vô cùng khó khăn của lịch sử nhân loại: Đại dịch Covid 19
đã có phần giảm nhẹ trên toàn cầu. Cuộc chiến tranh Nga và Ukraine đã xảy ra, cảnh bom
đạn tàn phá nhà cửa rất khốc liệt, gia đình chia lìa, chết chóc đau thương làm ảnh hưởng kinh
tế xã hội toàn cầu. Hiện nay, hơn 5 triệu người Ukraine chạy sang tỵ nạn các nước láng
giềng, không nhà cửa, không việc làm, khó khăn mọi bề. Trong hoàn cảnh này, chắc chắn
người Việt chúng ta đã quá hiểu và cảm thông, những đau thương mất mát mà người dân
Ukraine đang phải gánh chịu từ cuộc chiến tranh đầy tham vọng này.

Với hoàn cảnh hiện tại, ngày lễ Đản sinh đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng chính là thời điểm
để cho tất cả chúng ta suy ngẫm về những giá trị nhân bản của lòng bao dung, tâm từ bi và
tinh thần phụng sự nhân loại đã được thể hiện một cách sinh động qua chính đời sống của
đức Phật và những lời giáo huấn của Ngài.

Nhân mùa Phật đản năm nay cũng là mùa An Cư Kiết Hạ kính chúc chư Tăng Ni có nhiều
thời gian cho tu tập, quán chiếu thiền định, trau dồi Giới Định Tuệ. Cầu nguyện cho chiến
tranh Nga Ukraine sớm chấm dứt, cơn dịch bệnh được tiêu trừ, để trả lại sự yên bình cho
muôn người. Cầu nguyện cho quý đồng hương Phật tử có một mùa Phật đản được an toàn
trong cơn đại dịch và an lạc trong Chánh pháp.
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