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Xuân   Tân Mão

Kính bạch chư tôn đức Tăng Ni
Kính thưa quý thân hữu độc giả thân mến!

Đạo Phật là con đường giúp chúng sanh nhận diện lẽ thật, giải thoát khỏi khổ đau, thể 
nhập chơn lý. Chơn lý này vận hành cùng vũ trụ nhân sinh theo định lý duyên khởi. Để 
thể nhập chơn lý ấy, thiết nghĩ mỗi chúng ta nên tự mình thắp lên ngọn đuốc tuệ giác 
như đức Phật đã dạy trong Kinh: “Các con hãy tự thắp đuốc lên mà đi”. Vì chỉ với ánh 
sáng tuệ giác mới giúp chúng ta nhận diện được sự thật, hoá giải được niềm đau nỗi 
khổ, đưa đến giác ngộ, giải thoát.

Hoa sen với sự thanh cao, thuần khiết đã gắn bó sâu sắc với cuộc sống của người dân 
Việt Nam trong văn hóa xã hội và văn hóa tâm linh. Đối với Phật giáo, hoa sen đã trở 
thành biểu tượng mang ý nghĩa biểu trưng cho những giá trị chuẩn mực đạo đức như 
thanh khiết, trong sáng, bất nhiễm, thánh thiện... Riêng với Đạo Phật Khất Sĩ, Tổ sư 
Minh Đăng Quang dạy rằng: “Đời sống của hoa sen, lá sen, quả sen thật là từ bi và 
trí huệ, sống trong khoảng không trung bao quát mà không thiếu phần lợi ích 
cho cả chúng sanh phía dưới. Thế sao chúng ta lại chẳng noi gương theo, tuy cái 
sống không mùi vị mà lại lắm sự thanh cao, ý nghĩa quý báu”. 

Chắt lọc những hình ảnh biểu tượng từ lời dạy của đức Phật và Tổ sư Minh Đăng Quang, 
chúng tôi đã chọn hình ảnh Đuốc Sen làm biểu trưng cho hướng đi của mình. 

Đuốc tuệ sáng ngời soi vạn nẻo 
Sen từ thơm ngát toả muôn phương.

Chúng tôi thành kính tri ân chư Tôn đức Giáo phẩm, Tăng Ni, pháp hữu, thiện hữu tri 
thức, Phật tử đã ủng hộ, đóng góp những bài nghiên cứu, sáng tác, dịch thuật, đoản 
văn, tuỳ bút ... có giá trị hoặc những vần thơ, những câu chuyện rất bình dị, nhẹ nhàng, 
nhưng chan chứa đạo tình và ý nghĩa cho cuộc sống. 

Nhân xuân Tân Mão - 2011, kính chúc chư Tôn đức Tăng Ni, thiện hữu tri thức, Phật tử 
gần xa một năm Vạn sự kiết tường, thắng duyên như ý, đạo thọ diên trường, Phật sự 
viên thành.

CHỦ BIÊN
HT. Thích Giác Toàn
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