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Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật 
 
Kính bạch chư tôn Thiền đức Tăng Ni, 
Kính thưa quý vị thiện hữu tri thức, nam nữ Phật tử, 
 
Thời gian luôn là điều trọng yếu cho sự tư niệm của người đệ tử Phật. Đông 

qua thì Xuân tới như sự suy-thịnh được-mất giữa thế gian này. Hơn thế nữa, cửa tử 
là con đường độc lộ mà mỗi ngày dẫn ta tiến tới gần hơn. Xin hãy cùng nhau quán 
chiếu sự mỏng manh của kiếp sống và danh vị. Xin hãy tha thứ những gì cần tha 
thứ, xin hãy bỏ qua những gì cần bỏ qua. Vì mùa Xuân có nở hoa hay không là tùy 
thuộc vào đất tâm an lành của chính mình. Sự tranh chấp mãnh liệt luôn thiêu đốt 
tất cả cây cỏ và bông hoa. 

Cuộc sống của người con Phật hiện nay tại Hoa Kỳ có nhiều âu lo: vì sự suy 
thoái kinh tế dài lâu, vì con cái chúng ta quên Đạo, quên Nguồn, vì Đạo pháp nhiều 
biến động, xuyên tạc, thị phi. Thay vì trách cứ, chúng ta suy nghiệm thật sâu về 
giáo pháp Nhân Duyên của Như Lai. Ai thâm tín và hành trì sâu giáo pháp này thì 
tâm được an. Chúng ta cùng gìn giữ tín tâm kiên cố, nắm lấy tâm bình của chính 
mình và phát Bồ đề tâm làm hưng thịnh đạo pháp. Chư Phật, chư Tổ luôn gìn giữ 
và độ trì cho ai đang hành trì và phụng hiến giáo pháp. Nhờ công đức này mà khổ 
đau, phiền não, điều không may sẽ qua mau. Chúng ta đã làm cho cây trổ bông. 
Chúng ta góp phần cho mùa Xuân của đạo pháp và Cộng đồng trên quê hương mới 
này.    

Mùa Xuân mang đến cho con người niềm vui từ cây cỏ, thời tiết… . Người 
con Phật có thêm một niềm vui lớn nữa là sự hỷ lạc từ giáo pháp, con đường thiền 
định và sự chuyên nhất trì niệm. Đây là những dòng sông, núi đồi tuyệt đẹp mà 
người con Phật tự hào mình có được và đang đi trong cảnh giới an lành này. Con 
người luôn nổ lực mưu tìm hạnh phúc, mà hạnh phúc ở đâu? Hạnh phúc có mặt 
ngay trong giờ phút bình lặng của tâm. Chúng quanh ta có đầy châu báu nhưng rất 
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tiếc chúng ta thiếu khả năng để duỗi tay xuống mà nắm lấy. Hãy thực tập giáo pháp 
để cảm thọ và nắm lấy châu báu này.  

Trong năm nay từ Phi Châu đến Á Châu và ngay cả tại Hoa Kỳ, chiến tranh, 
bạo loạn, thiên tai… đã xảy ra nhiều quá. Điều ấy cho chúng ta thấy được phước 
báo của loài người đang giảm dần. Do vậy,  chúng ta nên dành nhiều thì giờ hơn để 
quán chiếu những khổ nạn kinh hoàng này.  Chúng ta hãy giảm bớt những tiêu xài 
không cần thiết. Chúng ta có thể phát nguyện nhịn ăn một ngày trong tháng để chia 
sẻ những thống khổ bi thương mà con người đang gánh chịu. Sau mỗi thời khóa tu 
tập chúng ta hãy hướng về thế giới khổ nạn để chú nguyện cho các nạn nhân.  

Mùa Xuân Giáp Ngọ -  2014, tôi xin thay mặt Hội Đồng Giáo Phẩm nhất 
tâm đảnh lễ chư tôn Thiền đức Tăng  Ni và kính chúc quí Ngài vô lượng cát tường. 
Chư tôn Trưởng lão trong Hội Đồng  xin chú nguyện cho tất cả quí thiện nam tín 
nữ cùng gia đình an lạc và phước báu.  
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