
 

SỰ CỐNG HIẾN CỦA HOA VÔ ƯU 
 

 
Hoa vô ưu (ashoka tree), tên tiếng phạn là a-thâu-ca, a-thuật-ca, là 

một loài hoa có nhiều cánh màu đỏ son, nhụy vàng và lá xanh thon dài. Vô 
là không, ưu là phiền; loại hoa vui tươi không muộn phiền. Chính dưới cây 
này, vào mồng tám tháng tư theo truyền thống Đại thừa, hoặc ngày rằm 
tháng tư theo truyền thống Nguyên thuỷ, cách đây 26 thế kỷ, thái tử Sĩ-Đạt-
Đa đã ra đời. 
 

Hoàng hậu Ma-ya tay vịn nhánh hoa vô ưu tròn trịa khoe sắc đỏ tươi, 
nở xoè rung rinh trong nắng sớm. Thái tử sơ sanh bụ bẫm vừa ra khỏi hông 
Mẫu-hậu liền đi bảy bước, có bảy đóa sen hồng xuất hiện, nhẹ nâng gót chân 
thánh thiện. 
 

Sự giáng sanh của Thái tử, một bậc thánh, bậc tối thượng vi diệu ở ta 
bà này, đã mang thông điệp hạnh phúc và an lạc cho khắp mọi người trên 
khắp năm châu. Sự ra đời của đức Phật đánh dấu sự bắt đầu của một nguồn 
tuệ giác mới. Ngài đã chỉ ra nguồn tiềm năng giác ngộ, diệu dụng vô tận sẵn 
có trong mỗi người và mỗi loài. Những ai biết phát huy và sống theo thì sẽ 
tự mình thoát khổ và thoát khổ cho người.  

 
Hàng năm, Phật tử chúng ta trên khắp năm châu bốn bể đều tổ chức 

kỷ niệm mừng ngày Khánh đản. Trong ngày này, chúng ta làm lễ tắm Phật, 
nghe những pháp thoại và những khúc nhạc, vần thơ, tán dương về cuộc đời 
cao cả của ngài. Đây là cơ hội tốt để chúng ta trở về nguồn, sống trọn vẹn và 
hiểu rõ tận tường những tính đặc thù văn hoá của Phật giáo.  

 
Ngày nay, khoa học và văn minh càng tiến bộ thì đạo Phật càng được 

phát triển, vì những gì Đức Phật đã nói (Tam tạng kinh điển) cách đây từ 
2632 năm về trước, là kim chỉ nam, là một kho tàng quý giá đã cống hiến 
cho nhân loại chân giá trị đạo đức tâm linh đích thực. Con đường thực 
nghiệm tâm linh này sẽ dẫn tới một đời sống xã hội an hoà và tỉnh thức.  
Một đời sống tỉnh thức và an bình trên thế gian này là ước mơ chung của 
nhân loại.  
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Và Đức Phật là bậc tối tôn đã dâng tặng những đoá hoa đạo đức tâm 
linh, toả ngát hương thơm cho chúng ta và muôn loài chúng sanh.  
 

Đó là giá trị của hoa vô ưu - một loài hoa quý hiếm trên đời.  
Chúng ta may mắn được làm người, được hưởng hương thơm của loài hoa 
đó thì hãy cố gắng thực hành những lời dạy đầy trí tuệ và bi mẫn của Đức 
Thế Tôn, để trang nghiêm giới thân huệ mạng, hoàn thiện mình và người. 
Đó là chúng ta đền ơn Đức Từ Phụ trong dịp lễ kỷ niệm ngày Ðản sinh lần 
thứ 2552 của ngài. 

 

Nam Mô Đẩu Xuất Giáng Trần, Lâm Tì Ni Thị Hiện, Ta Bà Giáo Chủ, 

Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 
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