
   

Thông  bạch xuân Bính Tuất   
 Kính bạch chư Tôn Đức Tăng, Ni, 
Kính thưa quí đồng hương, Phật tử, 

Chúng ta đang hân hoan đón mừng Xuân mới, Xuân Bính Tuất,  với hy vọng: Xuân mới đem niềm 
vui mới, xóa tan dấu vết tang thương của những ngày tháng cũ. 
Những ngày tháng của mùa Xuân năm cũ đã qua, lưu lại trên bề mặt của địa cầu nầy biết bao 
tang thương, khổ đau, tiếc nuối. Bão tố, động đất, thiên tai, chiến tranh ngày một nhiều hơn.  
Diễn tiến đã xảy ra trên thế giới trong những năm tháng cũ, công cuộc cứu trợ của mọi giới, mọi 
người đối với các nạn nhân thiên tai khắp mọi nơi đã chứng minh tình thương luôn là động lực quí 
báu giúp con người san bằng những cách biệt, ích kỷ, chỉ biết sống cho mình. Tình thương là hạt 
giống luôn hiện hữu trong tâm thức con người. Biết khơi dậy nguồn năng lực mầu nhiệm nầy thì 
môi sinh và môi trường trên thế giới sẽ được cảm hóa vượt bực và cọng nghiệp của cộng đồng 
nhân loại hẵn sẽ vơi bớt được nhiều phần. 
Chúng ta hiểu rằng lòng thương rộng mở là đồng nghĩa đóng kín các tâm hồn ích kỷ bắt nguồn do 
lòng tham lam muốn chiếm hữu tạo nên. Tác động của một cá nhân không thể xem thường là một 
đơn vị nhỏ, giống như một ngọn lửa nhỏ không thể thờ ơ cho rằng không phương hại. Biển lửa và 
biển nước  đều kết tinh từ giọt nước và nhúm lửa. Biển lửa có khả năng thiêu rụi vạn cánh rừng 
xanh ngát, cũng như nước tràn thì thành quách, phố xá, nhà cửa trở thành hoang ph  điêu tàn. ế
Đức Phật khi giảng giải về lý vô thường, Ngài cho đó là sự thật mà con người cần phải luôn ghi 
nhớ. Đây là chân lý nói lên sự thật về tính không tồn tại của mọi vật trên cuộc đời. Hiểu và nhận 
chân được thực tế thông qua sự hiểu biết và kinh nghiệm thì mọi người sẽ cảm nhận được thời 
gian vốn rất quí báu. Chúng ta cần trân trọng và sống hài hòa, chia xẻ cùng nhau như mỗi khi 
xuân sang thường chúc lành và cầu mong mọi nhà, mọi người sống trong an bình hạnh phúc miên 
viễn. 

Kính thưa quí vị, 

Hai chữ TỪ BI là một nét đẹp như sự ban rải ánh sáng tươi mát của mùa xuân. Khi con người 
phiền muộn héo hắt đau khổ cần một bàn tay giúp đỡ. Ai đó phát lòng cao thượng dù là một hành 
động nhỏ nhoi cũng đủ sưởi ấm tình người trong cơn hoạn nạn và tạo một mùa xuân thắm tươi 
trong lòng nhân thế. Sách có câu: Một con én không dệt nỗi một mùa Xuân, tuy vậy, hình bóng 
của con én, cũng có chút công năng kéo lại, đem về cho mọi người một tin vui nhỏ: Mùa Xuân sắp 
đến. 
Chữ TỪ là cho vui, là thể hiện trọn vẹn tình thương giữa con người và con người; giữa con người và 
vạn loại. Khi ánh sáng tình thương xuất hiện là chất keo kết dính nhân loại gần nhau hơn và đó 
chính là phong cách mà người con Phật luôn thể hiện trong cuộc sống. 
Chữ BI là cứu khổ và nâng đỡ tâm thức nhân sinh vươn lên bầu trời tự do giải thoát, nhờ đó mà 
không còn bị trói buộc trong sự dính mắc bởi cái ta, không còn bám chặt cuộc đời vốn dĩ là phù 
du ảo mộng.  
Trong những năm qua, bài pháp vô thường đã nhắc chúng ta hiểu ra tính tạm bợ của cuộc sống. 
Chứng tích của thiên tai là chứng minh thực tiển nhất nhằm thẩm định lại yếu tố này. Từ đây 
bước đi của chúng ta sang năm mới sẽ mãi thăng tiến không ngừng về hai mặt: Từ và Bi. 
Chính vô thường giúp ta phát triển công hạnh Đại Từ. Đồng thời cũng từ khổ đau ta biết cách xây 
dựng năng lực Đại Bi.  Hãy nỗ lực nuôi dưỡng giọt nước tình thương trong đại dương bi nguyện. Do 
đó đón mừng mùa xuân mới sẽ chuyên chở tâm lực và trí lực của mọi người đồng cảm thông và 
hướng về chân trời thánh thiện thương yêu. 
Trước thềm năm mới Bính Tuất, thay mặt Giáo hội và chùa Phước Huệ, tôi xin trân trọng kính chúc 
chư Tôn Đức Tăng, Ni đạo tâm kiên cố, Phật sự viên thành, thân tâm an tịnh. Kính chúc quí đồng 
hương, Phật tử gia đạo sum vầy, ước nguyện như ý, phước lộc thọ dồi dào. Hướng về nhân loại, 
cầu nguyện thế giới hòa bình, nhơn sinh an lạc, tất cả hòa hợp trong sự cảm thông và kiến tạo 
hướng đi mới trong tinh thần hiểu biết ong sáng.   tr
Cầu nguyện nhơn dân và đất nước Úc Đại Lợi mãi mãi thanh bình, giá trị văn hóa đa nguyên luôn 
được bảo tồn và cộng đồng các sắc tộc luôn kết hợp bằng sự tin yêu, ý lực dâng đầy. Và xin tất cả 
mọi người hãy nhất tâm đồng lòng cùng CHÚC MỪNG NĂM MỚI Thịnh Vượng, An Khang, Người 
Người vui vẻ, Nhà Nhà Ấm No. 
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