
HẠNH PHÚC THAY, ĐỨC PHẬT ĐẢN SINH! 

 

Kinh Phật Bản Hạnh Tập kể rằng theo thông lệ xứ Ấn độ cổ đại, người phụ 

nữ mang thai phải về nhà cha mẹ, nên vào ngày 8 tháng 4, Hoàng hậu Ma-ya trên 

đường về quê ngoại để chờ ngày khai hoa nở nhụy. Lúc đó, trời trong sáng, nắng 

ấm chan hoà và muôn hoa đua nở. Hoàng hậu cùng các thị nữ vào nghỉ chân nơi 

vườn thượng uyển Lâm-tì-ni. Ngay khi Hoàng hậu vịn cành hoa vô ưu đang toả 

hương thơm ngạt ngào, Bồ tát Sĩ Đạt Đa thị hiện đản sanh ra đời. Ngài tươi sáng, 

nhẹ nhàng, thánh thoát đi bảy bước trên mặt đất ấm áp. Lạ thay! Dưới mỗi bước 

chân ngài đều có những hoa sen đở gót chân hồng. Rồi ngài ngẩng nhìn bốn 

phương và cất tiếng sư tử hống vang khắp trời người: 

“Trên trời dưới đất chỉ có cái Ta chân thật là đáng quý.” 

Trời quang mây tạnh thoang thoảng có mưa nước tám công đức. Đại địa sáu 

cách chấn động. Ngay khi ấy tự nhiên muôn loài không tham, sân, si. Những bịnh 

hoạn đói khát như được quên đi. Hôn mê sực tỉnh, điên dại trở về chân chánh. Ai 

nấy sáu căn cảm thấy thoải mái. Địa ngục tối tăm đau khổ như được nghỉ ngơi. 

Bàng sanh nhút nhát như thoát khỏi sợ hãi. Ngạ quỷ đói khát tự thấy no đủ mát vui. 

Tất cả như được hưởng sự an lạc, hạnh phúc từ ngài toả ra.  

Sau đó, vua Tịnh Phạn mời Tiên A-Tư-Đà vào xem tướng Bồ Tát. Tiên thưa 

rằng Bồ tát trưởng thành sẽ xuất gia học đạo, quyết định thành Phật, chuyển đại 

pháp luân, độ trời người vô số kể. Bởi vì Bồ tát có 80 tùy hình hảo và 32 đại hảo 

tướng.  Những tướng như thế không phải của Chuyển Luân Thánh Vương mà là 

tướng của Phật. Tôi tự buồn và thương cho mình không được sống đến lúc đó để 

được nghe Phật thuyết pháp. Tiên A-Tư-Đà đã vật mình xuống đất và khóc nức nở. 
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Vua Tịnh Phạn nghe xong, liền phóng thích các tù nhân, phóng sinh các cầm 

thú, cúng dường các Bà-la-môn, tháp miếu, làm đủ phước thiện và bố thí người 

nghèo để ghi nhớ ngày 8 tháng 4, cõi ta bà có được phúc báo bậc thánh nhân giáng 

thế.  

Bồ tát đã ra đời vì mục đích trọng đại chỉ “cái Ta chân thật” tức chân tâm kiến 

tánh, bồ đề Niết bàn, diệu chân như tánh mà trong các kinh đại thừa như Pháp Hoa, 

Lăng Nghiêm đã đề cập. Nếu cõi đời không có đau khổ, tham dục, ganh ghét, chiến 

tranh, hận thù, tai biến tối tăm thì ngài đã chẳng xuất hiện ra đời. Hạnh phúc thay, 

đức Phật đã giáng sinh thế giới này để mang đuốc bồ đề soi đường giác ngộ cho 

chúng ta trở về “cái Ta chân thật”. Hạnh phúc thay, Tam tạng kinh điển của ngài 

vẫn còn đó dưới nhiều phương tiện truyền bá (the communication by mass media) 

nhanh chóng, hiện đại và đầy hiệu quả. Hạnh phúc thay, chư tăng xuất thế giữ chí 

nguyện dòng Thích Tử cao thượng. Hạnh phúc thay, Phật tử bốn giới cùng nhau tu 

học, ngược dòng tự ngã trở về “cái Ta chân ngã”. Hạnh phúc thay, xuất gia tại gia 

một lòng kính thờ Tam Bảo, nguyên dâng cho đời nhiều đóa sen hồng thanh khiết.  

Mừng mồng tám tháng tư Ngày Phật Đản, chúng con nguyện sẽ trân quý 

những điều hy hữu, thắng duyên mà chúng con đang hưởng và có được: 

"Hạnh phúc thay, đức Phật giáng sinh!  

Hạnh phúc thay, giáo pháp cao minh!   

Hạnh phúc thay, chúng Tăng hòa hợp!  

Hạnh phúc thay, tứ chúng đồng tu!" 

Nam Mô Cam Giá Nguyên Lưu, Ứng Thân Hiện Thoại,  

Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Ngày 8 tháng 4 năm 2009 
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