
 

    Lá Thư Tết Giáp Ngọ 
         Một mùa xuân mới lại về, dù có bao người không muốn  biết 
 hay không hề biết ý xuân, thì ngoài kia đất trời vẫn nở hoa, 

 và muôn người chúc tụng nhau đón xuân xanh với hoàn cầu. 

Xuân hạnh phúc, xuân mong đợi niềm hạnh phúc nhưng 

 chuỗi ngày liên tục sống trong lo âu tranh chấp đe dọa 

 chiến tranh từng địa phương quanh vùng trời, vùng biển.  

 Đây có phải là bối cảnh duy nhất và thường xuyên của lịch sử,  

có phải nằm trong tâm thức thường xuyên và duy nhất của con người. Nhưng là người Phật tử trong mùa 

xuân mới cần huân tập sự dũng mãnh, phát khởi tâm Bồ tát và thực thi tâm Bồ tát của mùa Xuân Di Lặc, 

nhớ lại Đức Di Lặc nói với Thiện Tài đồng tử: "Lành thay, lành thay, thiện nam tử, người đã phát tâm vô 

thượng Bồ đề để làm lợi nhân thế, để mang hạnh phúc đến cho nhân thế, để chửa trị những khổ não 

cho hết thảy chúng sinh và để tìm cầu chánh pháp". 

Chúng ta khổ vì chúng ta không nối kết được với thiên nhiên và với người khác.  Chúng ta thiếu quá nhiều 

tình thân ái.  Thay vì “Thường Bất Khinh” thì chúng ta lại thường khinh: không quan tâm đến người khác 

và thiên nhiên.  Chúng ta tự dựng lên những hàng rào để tách biệt làm chúng ta khổ thêm vì chúng có 

quá nhiều biên giới.  Mùa xuân mới, chúng ta hãy chí thành ước vọng đón hoa sen ánh sáng trong lòng 

mình và sẽ tìm thấy đoá sen đó trong lòng những người khác.   

Một năm mới hồn xuân đến giữa mùa hạ xứ người là gọi hồn quê thêm chút mặn nồng yêu thương để 

còn nhớ mái chùa khói hương chập chùng. Hình ảnh ngôi chùa Quang Minh hiện ra đưa chúng ta nhớ 

những ân cần bên nhau, những ngày thọ bát quan trai, những khóa tu học, những buổi thuyết pháp, 

giảng kinh, những tiếng trẻ trường Việt ngữ, những tiếng hồn nhiên, tuổi thắm tươi của GĐPT, của 

Vovinam trong hướng nhìn cho những thế hệ vì đạo pháp tương lai.  Còn những tấm long từ tâm gởi cho 

cứu trợ, mổ mắt, từ thiện đã làm vơi đi những lo phiền, khổ đau, đặc biệt những gắn liền sinh hoạt góp 

phần công quả Ban nhà trù được thực hiện hoàn hảo phục vụ đến đồng hương Phật tử hằng tuần với tâm 

vô quái ngại chung một lòng đạo nghiệp.  Rồi từ đó một ngày những khách thăm viếng ngồi trên bậc 

thềm ngôi chánh điện trầm mặc nhìn ra dòng sông Maribyrnong để soi vào cõi vô thường thế nhân và 

thơm thoảng hơi thở cỏ hoa mùi thiền vị.  

Những gắn bó tham dự và đóng góp của đồng hương Phật tử đã làm cho quần thể Quang Minh mỗi ngày 

thêm tốt đẹp trong đó dự trù sẽ xây dựng ngôi bảo tháp PG đầu tiên tại miền Tây và cổng chùa phía 

đường Mullanger, những sơ đồ đã được phát thảo.  Xin chấp tay nguyện cầu cho Phật sự được thành tựu 

cũng là niềm an lạc đến pháp giới chúng sanh mùa xuân mới. 
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