
Suy Niệm Về Sự Đản Sinh Của Thế Tôn 

Lại một mùa Sen nữa đang về với trần gian, và trần gian một lần nữa như ấm lên sau tháng 

ngày băng giá, trời đất như bình yên sau thời gian rung chuyển, chim chóc cũng vui hơn sau những 

ngày đấu tranh miệng lưỡi, con người cũng hạnh phúc hơn sau tháng ngày lặn hụp trong khổ đau 

và oán trách. Tại sao như vậy? Lí do ấy ai trong chúng ta cũng biết đó là kỉ niệm ngày sinh của 

thái tử Tất Đạt Đa, mà sau khi giác ngộ được người đời tôn xưng là Thế Tôn. Để kỉ niệm ngày đản 

sinh của từ phụ Thích Tôn, chúng ta hãy cùng nhau suy niệm về sự kiện trọng đại này trong lịch 

sử nhân loại.  

Thế Tôn thong dong tự tại đến giữa cuộc đời đầy phong ba bão táp này mà kinh điển gọi là 

“ngũ trược ác thế”. Khi ngài đến đây, đất trời ca tụng, người người mừng reo, chim chóc hát ca. 

Bởi lẽ đến để đem ánh sáng cho đời, làm đẹp cho thế gian, thăng hoa cho cuộc sống. Như kinh văn 

đã ghi rằng: "Ngài xuất hiện giữa cõi đời là vì sự hạnh phúc và an lạc của chư Thiên và loài người. 

Ngài xuất hiện giữa cõi đời là dựng đứng lại những gì đã xiêu vẹo, khai mở những gì đã bị che lấp, 

bật đèn cho mọi người thấy, dẫn đường cho mọi người đi". Quả thật, sự xuất hiện của Ngài như 

tiếng gọi chúng con trở về sau những tháng ngày lang thang vô định trên đường dài sanh tử luân 

hồi. Người về giữa chốn nhân gian, như để dẫn lối cho chúng con đi vào con đường thanh lương, 

con đường giải thoát. Người đến với thế gian này như để minh chứng cho chân lý hùng hồn của 

sự sống, với những ai sống và thực hành những thiện pháp thì người ấy sẽ gặt hái được những hạt 

giống của hạnh phúc, và ánh đạo vàng chỉ hiện hữu với những ai biết thường hằng tinh tấn tu học.  

Thế Tôn đã xuất hiện giữa vùng trời Ấn Độ trong thời kì mà xã hội xứ Ấn thời bấy giờ bị đóng 

khung bởi giai cấp, xã hội bị phân chia theo bốn chủng tộc khác nhau, từ Thủ đà la, Vệ xá, Sát 

đế lợi cho đến Bà la môn. Cũng chính từ sự phân chia giai cấp này, nên làm cho đời sống con 

người không thể thay đổi được, mà chỉ biết cúi mặt phó thác cuộc đời cho số mệnh đã định. 

Trước xã hội như vậy, sự xuất hiện của Đức Phật đã đánh thức trái tim nhân loại qua tư tưởng 

“không có giai cấp trong dòng máu cùng đỏ và dòng nước mắt cùng mặn” và “ không có giai 

cấp trong đời sống tăng đoàn của Phật giáo”. Tuy nhiên, đức Phật không hề có chủ trương chống 

lại hệ thống giai cấp của xã hội đương thời. Ngài khéo léo đưa ra cái nhìn như thật, đầy trí tuệ về 

sự cấu thành các giai cấp. Theo Ngài, các giai cấp được hình thành do quy luật tự nhiên về tái sanh 

và hạnh nghiệp. Giai cấp là một phần kết quả nghiệp quá khứ, mỗi người đều tạo được vị trí xã 

hội riêng do nghiệp hay hành động của mình: 



 “Các loài hữu tình vừa là chủ nhân của nghiệp, vừa là kế thừa nghiệp, nghiệp là thai tạng từ 

đó họ sinh ra, họ là quyến thuộc của nghiệp, vừa là cư trú trong nghiệp của mình. Nghiệp phân 

chia các loài hữu tình thành các hạng hạ liệt và ưu thắng” i. Có thể nói Ngài đã dám nói lên tiếng 

nói của chân lý mà chỉ có bậc đại hùng đại trí, không bị đắm nhiễm bởi chấp thủ, không bị 

ràng buộc trong ngã chấp, vượt thoát mọi sợ hãi của thế nhân, mới dám đánh tiếng thách thức 

lịch sử lâu đời của xã hội thời ấy. Với tư tưởng bình đẳng, Người đã phân tích cho nhân loại 

biết rằng, nếu y cứ vào pháp luật, đạo đức, nghiệp báo, tu hành giải thoát thì tất cả đều bình 

đẳng như nhau, tức là bất luận vua quan thần dân, tôi tớ, giàu sang hay nghèo hèn, nếu ai làm 

những điều trái với pháp luật của chính phủ thì đều bị xử phạt. Cũng vậy trên tinh thần của đạo 

đức, nghiệp báo dù là vua quan hay thần dân, thông minh hay ngu đần…, nếu đã tạo những ác 

nghiệp như giết người, trộm cướp, tà dâm… thì phải chịu nghiệp báo như nhau, nghiệp báo 

không có phân chia giai cấp. Trên đạo lộ giải thoát cũng vậy, sự an lạc giải thoát, quả vị giác 

ngộ sẽ đến với những ai biết tu học, biết đoạn trừ phiền não, biết thực hành Thánh hạnh.ii Từ 

ý nghĩa này nên luận định rằng, mọi chủng tánh là bình đẳng đồng nhất. Như vậy, chúng ta 

thấy sự xuất hiện của Thế Tôn mang đến cho nhân loại thông điệp bình đẳng. Có thể nói thông 

điệp này vẫn là ước mơ muôn thuở của nhân loại. 

Thế Tôn đã ra đời không phải ở một cõi giới xa xăm nào, mà Ngài xuất hiện ngay tại nhân 

gian này, với thân hình của một con người, Ngài cũng chịu nhiều khổ đau, rồi từ trong giọt lệ 

khổ đau ấy, đã vượt thoát mọi cám dỗ của cuộc đời, tự thân băng qua sa mạc khổ não đau 

thương ấy, bằng chính sự nỗ lực tu học cho đến ngày thành tựa đạo nghiệp giải thoát. Ở đây, 

chúng ta đón nhận được tin tức nào từ sự kiện này? Chúng ta cần biết rằng, với thân phận của 

con người, dù sống trong biển đời đầy dẫy những khổ đau, đầy hệ phược, đầy bóng đêm, nhưng 

nếu chúng ta biết gieo trồng và chăm bón đời sống của mình bằng thiện nghiệp, bằng sự vượt 

khó thực hành thánh đạo, thì kết quả chúng ta sẽ đạt được là hoa trái của hạnh phúc, là vị ngọt 

của cam lộ. Như vậy, sự xuất hiện của Ngài như mở ra cho chúng ta một vận hội mới, một 

hướng đi mới, một niềm tin mới, một sự hy vọng mới. Đó chính là quả vị giải thoát không phải 

của riêng ai mà của tất cả chúng ta khi trong ta biết tu tập, biết quán chiếu và thực hành chánh 

pháp, xa lìa ác pháp. Với lời xác quyết rằng “Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh và đều có 

khả năng thành Phật. Ta là Phật đã thành, các chúng sanh là Phật sẽ thành”. 

Sự xuất hiện của Thế Tôn như ánh trăng sáng đi qua vần thái dương, như những làn gió mát, 

thổi qua giữa những trưa hè oi bức, làm dịu lại những chặng đường tử sinh. Như là tiếng nói làm 



chấn động và nghiêng đổ cung ma, giống như tiếng rống của sư tử, làm khiếp sợ những con thú 

vật khác. Và sự xuất hiện này đã đi ngang qua dòng chảy của thời gian hơn hai ngàn năm, ấy 

vậy mà những hình ảnh, những tư tưởng, những thông điệp mang tải chất liệu của từ bi và tuệ 

giác vẫn luôn chảy về trong tâm thức của tất cả những người có duyên với Ngài và cả trần thế 

này. 

Hỡi những ai có duyên lành với Thế Tôn trong ngày đản sanh, hãy cùng nhau thực hiện 

những lời dạy của Ngài. Đó là hãy sống bằng ánh sáng của tuệ giác, hãy yêu thương nhân loại 

bằng trái tim của từ bi, hãy xây dựng đời sống bằng sự bao dung và tha thứ, hãy nói lên tiếng 

nói của chân lý bình đẳng, hãy hướng đến đời sống thánh thiện, hãy đi về bến giác của giải 

thoát.  

Kính lạy Đức Phật Đà từ bi vô lượng! Trong thế giới chúng con đang sống này, còn biết bao 

người cần đến Ngài! Ban cho họ ánh sáng để hồi đầu tĩnh mộng. Còn biết bao người cần đến Ngài! 

Ban cho họ ánh sáng để phản quan tự tĩnh. Còn biết bao người cần đến Ngài! Giúp cho họ sống 

đôn hậu chân thành. Còn biết bao người cần đến Ngài! Giúp cho họ có tín tâm mạnh mẽ, vượt 

thoát phiền lụy, chứng nhập chân như. Xin ngài hãy gia ân cho chúng con nhân mùa Phật Đản này.  

Phật Đản 2557. 2013 
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