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L©i ñÀu  
ùa PhÆt ñän låi trª vŠ v§i ngÜ©i PhÆt tº chúng ta trên kh¡p næm châu 
trong bÀu không khí Ãm áp tràn ÇÀy sÙc sÓng.  
Tòa soån Ho¢ng Pháp xin chân thành cÀu chúc chÜ Tôn ÇÙc Tæng Ni 

pháp th‹ khinh an, phÜ§c huŒ trang nghiêm, PhÆt s¿ viên thành. Kính chúc quš 
PhÆt tº thiŒn nam tín n» bÒ ÇŠ tâm kiên cÓ, phÜ§c th† tæng long, vån s¿ nhÜ š. 

Cách Çây hÖn 26 th‰ k›, ª miŠn b¡c ƒn ñ¶ tåi vÜ©n Lâm Tÿ Ni, m¶t bÆc 
vï nhân-toàn giác ra Ç©i. Ngài Çem ánh sáng trí tuŒ, chân lš tÓi thÜ®ng chi‰u 
phá nh»ng cänh tÓi tæm, Çem låi nguÒn sáng cho cu¶c Ç©i khÓn kh°, tình 
thÜÖng cho nh»ng tâm hÒn tuyŒt v†ng, và bình an trên cõi Ç©i Çói kh° Çiêu linh. 

Chân lš tÓi thÜ®ng mà Ngài chÙng ÇÜ®c, là do công phu tu tÆp 'tØ bi, h› 
xä' trong vô lÜ®ng ki‰p mà ÇÜ®c. Không phäi qua s¿ tranh chÃp, hay båo l¿c. 
NhiŠu ngÜ©i Çã t¿ lØa dÓi mình, cho r¢ng Çã Çåt t§i chân lš, giác ng¶ qua cu¶c 
tranh luÆn. H† lÃy s¿ hÖn thua trong cu¶c tranh luÆn Çó làm cây thÜ§c Ço ki‰n thÙc và mÙc Ç¶ tu tÆp giäi 
thoát cûa h†. ñây là m¶t s¿ hoàn toàn sai lÀm. 

Chân lš làm sao có th‹ hi‹n hiŒn ÇÜ®c khi tâm hÒn bån chÙa ÇÀy tÜ tÜªng phäi Çánh gøc ÇÓi 
phÜÖng, phäi th¡ng cu¶c tranh luÆn Ç‹ chÙng tÕ sª trÜ©ng chÙng Ç¡c cûa mình. M¶t khi bån tìm cách 
làm sao Ç‹ th¡ng ÇÓi phÜÖng thì bån Çã là m¶t tên båo l¿c, dù chÌ là båo l¿c tÜ tÜªng. S¿ th¿c, bån 
không Çi tìm chân lš, mà là bån Çang Çi tìm chi‰n tranh. Khi chi‰n tranh là møc Çích, thì chân lš phäi hy 
sinh. Khi chân lš là møc Çích, thì chi‰n tranh hay vinh quang phäi dËp bÕ. Chân lš không bao gi© trª 
thành m¶t s¿ thÓng trÎ cä; chân lš không bao gi© hûy diŒt m¶t cái gì; chân lš luôn ÇÜa Ç‰n 'tình thÜÖng, 
xä k›, khiêm tÓn' chÙ không ÇÜa Ç‰n thÃt båi, vinh nhøc hay phe phái. 

Nh»ng cu¶c tranh luÆn phù phi‰m không hÜ§ng dÅn bån Çi vŠ Çâu cä. Ngay cä khi bån Çã th¡ng 
và k‰t thúc cu¶c tranh biŒn thì k‰t quä th¡ng cu¶c Çó cÛng chÌ là gÜ®ng ép mà thôi. Bån có th‹ bÎt miŒng 
ngÜ©i khác, làm cho ÇÓi phÜÖng im ti‰ng, không th‹ tranh cãi gì ÇÜ®c thêm nºa trong ngày hôm nay 
nhÜng chÜa ch¡c kÈ Çó Çã chÎu thua, chÎu khuÃt phøc hoàn toàn. Trong thâm tâm, h¡n ta së nghï thÀm 
r¢ng: 'Ngày hôm nay ta tåm thua ngÜÖi, nhÜng m¶t ngày nào Çó, ta së Çánh båi ngÜÖi'. 

N‰u bån th¡ng ÇÓi phÜÖng b¢ng trái tim thì ngÜ©i Çó së chÎu thua trong hoan h›, an låc, và cäm 
phøc. NgÜ©i Çó hoan h› trong vinh quang cûa bån, ngÜ©i Çó chia sÈ v§i bån s¿ hãnh diŒn sung sÜ§ng, vì 
Çó không phäi là chi‰n th¡ng trong tranh ÇÃu. Không phäi bån chi‰n th¡ng ai mà là chân lš th¡ng. 
Trong chân lš, không có Ta, không có ngÜ©i, vì th‰ cÛng không có š ki‰n Ta, š ki‰n ngÜ©i, cÛng không 
có gì là phäi, cÛng không có gì là trái thì làm gì có tranh ÇÃu. Cä hai chi‰n sï trên m¥t trÆn tÜ tÜªng ÇŠu 
cùng san sÈ khúc khäi hoàn chân lš. Không có ngÜ©i th¡ng kÈ båi. Biên gi§i Çã xóa tan, nhÎp cÀu Çã b¡c 
qua, bån và tôi tuy hai mà m¶t, tuy m¶t mà hai. NgÜ©i nào nhân danh ÇŒ tº PhÆt, rÒi gây chi‰n tranh Çau 
thÜÖng cho ngÜ©i khác, ngÜ©i Ãy không phäi là ÇŒ tº PhÆt, mà là con cháu cûa ma vÜÖng. 

HÖn 26 th‰ k› trôi qua, Chân lš cûa ñÙc Th‰ Tôn Çã tÕ rång kh¡p næm châu. PhÆt Giáo Ç‰n Çâu là 
niŠm an vui lan tràn Ç‰n Çó, vì PhÆt giáo có th‹ hòa vào Ç©i sÓng dân t¶c cûa m‡i nÜ§c, tåo nên truyŠn 
thÓng g¡n bó gi»a Çåo và Ç©i. ChÜa có m¶t gi†t máu nào Çã Ç° ra nhân danh PhÆt, hay nhân danh giáo 
lš cûa Ngài. ChÜa có m¶t quÓc gia hay dân t¶c nào phäi bÎ änh hÜªng cûa Çåo PhÆt qua áp l¿c cûa sÙc 
månh hay tinh thÀn. HiŒn, chúng ta Çang chÎu nhiŠu áp l¿c, kh° não do thiên tai nhân h†a hoành hành, 
bŒnh dÎch truyŠn nhiÍm, chi‰n tranh bùng n°. Chân lš cûa Ngài vÅn là phÜÖng pháp h»u hiŒu Ç‹ giäi 
quy‰t vÃn ÇŠ. 

Báo ân PhÆt không có nghïa là chÌ h†c suông theo kinh Çi‹n, mà phäi sÓng m¶t Ç©i sÓng nhìn soi 
låi mình, thÃy l‡i mình, không thÃy l‡i ngÜ©i, không nô lŒ cho tham lam, cho hÆn thù, và si mê. Hãy n‡ 
l¿c t¿ cªi xiŠng xích cho 't¿ tánh PhÆt' cûa mình xuÃt hiŒn, Çó m§i chính là mØng ngày PhÆt ñän Sanh. 

Tòa soån xin chân thành cäm tå quš Ç¶c giä Çã và Çang ûng h¶ Tòa soån Ho¢ng Pháp, thành tâm 
cÀu chúc quš liŒt vÎ, hÜªng tr†n mùa khánh Çän, an vui ÇÀy h› låc. 

Nam mô Lâm Tÿ Ni viên Vô Ðu, th† hå thÎ hiŒn Çän sanh, B°n sÜ Thích Ca Mâu Ni PhÆt. 
Tòa soån Ho¢ng Pháp 
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