
 

 

  

  

  

THÔNG BẠCH XUÂN ĐINH HỢI   

Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng, Ni, 

Kính thưa Quý đồng hương, Phật tử, 

 

Mỗi độ xuân về, theo truyền thống văn hóa Á Đông, đây là dịp để mọi người hướng đến 
niềm hy vọng ở tương lai. Việc nầy không có nghĩa là loại trừ vĩnh viễn quá khứ, dẫu rằng 
thời gian hôm qua và hôm nay không giống nhau, nhưng ở một khía cạnh nào đó, nhứt là 
về phương diện tinh thần, tự nó đã là một chuỗi dài nối kết vượt lên trên thời gian để bảo 
tồn và phát huy các giá trị cao đẹp. 

Mùa xuân đất trời là tác phẩm nghệ thuật của thiên nhiên. Thiếu tác phẩm tuyệt mỹ nầy 
thì tâm hồn con người mất hẳn đối tượng giúp thăng hoa tinh thần và đời sống. Thế mới 
biết mùa xuân bao giờ cũng riêng đứng một cõi, nhưng lại hòa quyện cùng giòng tâm 
thức nhân gian. Qua đó chúng ta hiểu rằng, sự vận hành của thiên nhiên luôn có sự hiện 
diện của con người. Thiên nhiên bình hòa, chúng ta an lạc, thiên nhiên phẫn nộ, chúng ta 
khổ đau. 

Mừng xuân đến trong yên bình là một phước báo. Thiết định một tương lai trong sự ân 
hưởng phước báo như chúng ta đã và đang có phải được soi sáng bằng giá trị tinh thần 
hay sâu hơn là giá trị tâm linh. Vì lẽ, đất bằng lắm khi cũng có thể nổi sóng, nghĩa là 
thiên tai không bao giờ hạn cuộc trong bất kỳ phạm vi một đất nước nào. Đó là chưa nói 
đến cái tác hại khốc liệt về đời sống do chính lòng sân hận của con người tạo ra. 

Tình yêu thương là chất liệu căn bản và cần thiết cho nền văn minh của nhân loại. Bất 
luận ở góc độ nào của đời sống, chia xẻ, san sớt, giúp đỡ nhau là hành động không bao 
giờ được chểnh mảng. 

Vận dụng được căn bản nầy, ta sẽ nhận thức được giữa con người và con người, giữa con 
người và thiên nhiên có sự liên hệ chặt chẽ, nhưng vì những yếu tố vọng động, tham, sân, 
si lấn lướt mà không thấy ra. Đưa suy tư sâu thêm một mức độ nữa, chúng ta thấy rằng 
nghiệp cá nhân và nghiệp cộng đồng có cùng một nguồn gốc là vô minh. Tuy nhiên làm 
cách nào để hóa giải nghiệp lực nầy mà bản thân mình là một nhân tố không thể tách ly? 
Càng đào sâu vào câu hỏi thì tình thương càng hiển lộ. Lâu dần Phật pháp soi đường cho 
chúng ta ứng dụng tình thương cùng đồng loại, để vượt thoát các giới hạn thuộc phạm vi 
không gian và thời gian. 

 

Kính thưa toàn thể quý vị, 

Mùa xuân có những nét đẹp thiêng liêng mầu nhiệm đem lại cho con người những niềm 
vui, vừa vượt qua những nhọc nhằn vất vả đến độ cằn cỗi, héo hon của mùa thu ảm đạm 
và những ngày đông tháng giá rét buốt lạnh lùng.  

Chúng ta đón nhận mùa xuân mới, chắc hẳn mọi người sẽ mang theo những niềm tin và 
hành trang mới, những ước mong và tin tưởng mới, nếu chúng ta hướng theo tâm bình an 
thì cảnh vật sẽ thấy hài hòa và lan rộng ra thế giới sẽ được hòa an, vì:  

Tâm bình thế giới bình, 
Tâm Xuân vũ trụ Xuân. 

Bước sang năm mới Đinh Hợi, thay mặt Giáo Hội và chùa Phước Huệ, chúng tôi kính chúc 
chư Tôn Đức Tăng, Ni Phật sự hanh thông, thân tâm thường lạc, đồng kính chúc quí đồng 
hương, Phật tử gia đạo thăng tiến tốt đẹp, đời sống luôn được như ý hanh thông, sức 
khỏe dồi dào, phước lộc thọ miên trường, thân tâm vạn niềm an ổn. 

Nam Mô Từ Thị Di Lặc Tôn Phật. 

Hòa Thượng Trưởng Lão Thích Phước Huệ 


