
  

 

 

                
         Kính bạch: Chư Tôn Ðức Tăng, Ni, 

       Kính thưa: Quí đồng hương và Phật tử. 

Một năm đã qua đi biết bao thăng trầm, vui 
buồn mừng lo lẫn lộn. Làm người ai cũng mong 
muốn có được nhiều nỗi hạnh phúc tươi vui, 
nhưng mong ước đó đạt được bao nhiêu còn 
tùy thuộc vào nhiều yếu tố tương xứng. Căn 
bản hơn hết là phải xây dựng từ trong tâm thể 
của mình một mùa xuân đích thực. Lòng mong 
mỏi xuân sang mà tâm vẫn còn chứa đầy 
những ưu tư phiền muộn, thì khó lòng thành 
toàn ý nguyện trong cuộc sống vốn đã chuyên 
chở chất đầy những trăn trở, bất an.. 

Thời gian cứ tuần tự trôi đi không một ai đứng 
vững được theo chiều hướng nghịch. Quan 
trọng và thiết yếu hơn hết là vì chúng ta, ai 
cũng có tinh thần, thể chất và tình cảm gần 
giống nhau. Sự tương đồng đó bắt nguồn vì 
con người là sinh vật có ý thức và tầng độ rung 
cảm nhạy bén đến mức tinh vi. Đã là giống 
nhau thì màu da hay ngôn ngữ chẳng thể là 
ranh giới phân chia mọi mặt. 

Thông tin và kinh tế không hẳn là đơn vị độc 
lập. Chúng di chuyển qua từng giây phút và có 
mặt khắp nơi trên hành tinh này. Chỗ này gặp 
nạn là đồng nghĩa tác động dây chuyền lên các 
mặt liên hệ. Xem ra thái độ sống nơi này thực 
sự có ảnh hưởng đến nơi khác. Cũng thế, 
chuyển hướng tâm thức thời đại, thiết lập trên 
nền tảng cá nhân xây dựng hòa bình và an 
lành cho xã hội nhân sinh được nhìn nhận là có 
trọng lượng và cần chú mục nhiều hơn. Hướng 
lòng đến năm mới mà tâm thức vẫn như cũ, 
muộn phiền, khổ đau bức xúc, tranh lấn…... 
làm tổn thương cho nhau, thì đất trời tuy mới 
theo nghĩa xuân sanh nhưng lòng vẫn ngập 
tràn bất hạnh. Đón xuân trong tâm thái như 

vậy chỉ kéo dài thêm nghiệp lực và khổ lụy, rồi 
ra đời sống hoàn toàn thiếu quân bình. 

Để xóa tan ý niệm về đối tượng không vừa ý, 
cũng như xả bỏ các thành kiến độc hại bất luận 
xác định trên con người nào. Tính chất khiêm 
cung trước mọi cảnh trạng dù thuận hay nghịch 
sẽ là năng lực mầu nhiệm giúp cho chúng ta 
gần nhau hơn và nhận ra các điểm tốt để cùng 
nhau phát triển. 

Nhân bản là một khía cạnh đặc thù có nguồn 
gốc tương thân và chia xẻ cho nhau những 
điều cần yếu. Nỗi đau đớn và vô minh của ai đó 
không còn là đối cảnh tách lìa mình và sự  kiện. 
Biết xót xa và dõi theo trên từng thân phận, 
cho dù chúng biến hiện như thế nào, vẫn 
không quên tấm lòng nhân hậu và cách hòa 
điệu cùng nhau trong cuộc sống đầy nhiễu 
nhương và bất trắc nầy. 

Trợ duyên cho động lực này là tính kiên trì, 
nhẫn nhục cho ta có cơ hội mài dũa nội tâm 
trong sáng và tha thiết hơn với những gì mà 
thường ngày chúng ta gặp phải. Hoàn cảnh nào 
cũng là cơ hội quí báu để hiểu rõ lòng mình. 
Nhờ vậy mà giảm thiểu được thật nhiều các 
rung động tiêu cực dẫn đến ly tán tình người.  

Kính thưa quí vị, 

Với tình thương và lòng bao dung luôn hiện 
khởi từ trong ý thức và hành động của mình là 
biểu lộ sự quan tâm đúng nghĩa mỗi khi hoa 
xuân nở rộ. Sự chuyển hướng toàn diện của 
tâm thức là biết cách đặt thời gian hợp với cảnh 
xuân, tâm xuân và hội xuân. Đây là các giá trị 
tiêu biểu để xây dựng một mùa xuân bằng cả 
thành ý và sức sống vươn lên. 

(Kính xem tiếp trang 8) 
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