
 

 

  

  

  

THÔNG BẠCH XUÂN MẬU TÝ 2008   

Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng, Ni, 

Kính thưa Quý đồng hương, Phật tử, 
 
Ðón xuân, vui xuân là tục lệ cổ truyền của nhân gian. Sự vận hành của đất trời là một 
sinh thái tự nhiên, đón nhận mùa xuân  với tất cả niềm hy vọng, mang nhân loại gần 
nhau bằng tất cả  cảm thông, hướng về nhơn loại một tình yêu thương thiết tha rộng mở.  

Xuân về, cũng là dịp để mỗi người chúng ta tự quán chiếu sâu vào nội tâm tìm lại con 
người chân thật của chính mình. Nhơn loại đã tự hào với nền khoa học kỹ thuật hiện đại, 
với biết bao phát minh khai thác tiềm năng vật chất, đạt đến mức độ vượt bực mà con 
người phải hết lòng ca ngợi thán phục. Tuy nhiên, đối với Phật học, khoa học vẫn còn 
trong giới hạn khám phá, chưa phải là đạt đến siêu thế vạn năng. Vì vậy, dù cho khoa học 
có tiến bộ đến đâu, thân phận con người vẫn còn đắm chìm trong biển đời đầy khổ đau hệ 
lụy. Thế giới loài người vẫn đang tiếp tục gây ra bao tranh chấp, hận thù, giết hại lẫn 
nhau. Ðó là kết quả của một đời sống phóng túng, thác loạn, gây bao tang tóc đau 
thương.  

Ngoài ra, còn biết bao thiên tai nhơn họa hằng ngày giáng xuống mà loài người phải hứng 
chịu. Ðiều nầy là những thách thức lớn lao và cũng là những báo động, cảnh giác cao độ, 
nhắc nhở con người cần phải ý thức lấy lại thế quân bình giữa đời sống vật chất và tinh 
thần, không nên quá chú trọng vào đời sống kỹ nghệ máy móc mà quên đi giá trị đạo đức 
phẩm cách làm người.  

Con người không thể nào có an vui hạnh phúc nếu để mất thế quân bình nầy. Nếu nhơn 
loại chỉ biết vui và đón xuân theo sự vận hành của thời tiết thì nhơn loại  muôn đời vẫn 
chưa sống được trọn vẹn ý nghĩa mùa xuân an bình.  

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

Dựa trên ý thức nhân bản, chúng ta tích cực cải thiện đời sống cá nhân cho phù hợp với 
nguyên lý đạo đức làm người. Mỗi cá nhân cần nỗ lực xây dựng hạnh phúc gia đình trong 
tinh thần thương yêu hòa kính. Bên cạnh đó, với tinh thần từ bi và vị tha, mỗi người nên 
tích cực đóng góp đem lại sự an bình thịnh vượng cho xã hội.  

Trong ý hướng cao đẹp đó, chúng ta hướng về mùa xuân Mậu Tý bằng tất cả trân quý để 
thành tâm cầu nguyện cho mình, gia đình, xã hội và cả pháp giới chúng sanh thoát khỏi 
những nỗi khổ niềm đau.  

Ðời người thắm thoát qua mau như mùa xuân trôi qua trong nháy mắt. Thời gian đi qua 
như bóng chớp chiều tà, kiếp sống con người khác tựa phù du. Mỗi phút giây qua đi, 
mạng sống con người luôn biến đổi, giảm lần, không dừng. Có ý thức tỉnh giác về sự vô 
thường như thế, con người mới trải rộng lòng thương, mới tự chế và khắc phục những 
vọng động vô minh che mờ trí giác. Có trí giác chiếu soi qua từng ý nghĩ và hành động, 
con người mới thực sự có được đời sống an bình và sẽ đem lại niềm an vui hạnh phúc cho 
mình và người. 

Chúng ta hãy thành tâm nguyện cầu cho tình thương luôn tuôn chảy chan hòa khắp cả 
nhơn sinh. Thay mặt Giáo hội, chúng tôi xin kính chúc Chư Tôn Ðức Tăng, Ni, một năm 
mới vạn niềm an lạc, đạo lực cao thâm, Phật sự hanh thông, chóng thành đạo quả. Kính 
chúc quý đồng hương, toàn thể Phật tử một năm mới vạn sự kiết tường, tình thương rộng 
mở, luôn sống trong an bình và hạnh phúc. 

Trân trọng. 

Nam Mô Từ Thị Di Lặc Tôn Phật 

Hòa Thượng Trưởng Lão Thích Phước Huệ 


