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NIỀM VUI MÙA XUÂN

Thế là 365 ngày đã đi hết cái vòng tròn 
của nó. Với một năm qua, bốn mùa 
tuần tự thế chỗ cho nhau theo quy 
luật của vũ trụ; vạn vật cũng xuôi theo 

dòng biến dịch của thời gian mà thay đổi. 

Mùa xuân vốn là bức tranh đẹp nhất, hoàn hảo 
nhất, nhưng ngoài bức tranh mùa xuân lại còn 
ba bức của mùa hạ, mùa thu và mùa đông với 
biết bao gam màu sáng tối. Vậy thì làm sao với 
bốn mùa biến dịch của cuộc đời ta vẫn giữ được 
một mùa xuân miên viễn như Thiền sư Mãn Giác 
đã dạy trong “Cáo tật thị chúng”:

“Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận
Đình tiền tạc dạ nhất chi mai”

Chuyển thơ: 
Đừng tưởng xuân hết hoa tàn

Đêm qua một đoá mai vàng trước sân.
(Trần Quê Hương - Hương thiền ngàn năm, tr. 127)

Trong 365 ngày qua, mỗi người với mỗi biến 
chuyển tự thân khác nhau, nhưng thiết nghĩ, lúc 
này tất cả chúng ta nên dừng lại để có những 
giây phút lặng nhìn lại những chặng đường đã đi 
qua, đã sống, đã tu tập, đã chuyển hóa, đã đóng 
góp được gì cho gia đình, xã hội, quốc gia, dân 
tộc và đặc biệt là đã làm được những gì để bảo 

tồn cái tinh hoa trong ngôi nhà Hệ phái chúng ta 
đang sống mà Thầy Tổ đã dày công tạo dựng? 

Nhìn lại những hoạt động Phật sự của Hệ phái 
được triển khai, thực hiện trong năm 2010, tôi 
rất phấn khởi và hoan hỷ. Bởi, dưới sự lãnh đạo 
của các cấp từ Hệ phái, Giáo đoàn đến các miền 
Tịnh xá, chư Tăng Ni, cư sĩ Phật tử đã đạt được 
nhiều thành tựu đáng kể. 

Công tác kiện toàn đời sống tu học Hệ phái được 
quan tâm thông qua các cuộc họp chan chứa đạo 
tình; các khóa đào tạo bồi dưỡng trụ trì, an cư kiết 
hạ với mục tiêu chú trọng, nâng cao tinh thần 
tu học, cống hiến, cũng như thắt chặt thêm tình 
đoàn kết, gắn bó giữa các Giáo đoàn đã mang lại 
nhiều kết quả. Đặc biệt, trong năm qua, chư Tôn 
đức Giáo phẩm Hệ phái đã tổ chức khóa tu truyền 
thống Giới Định Tuệ (tới nay được 3 kỳ) với thời 
gian 7 ngày vào các mùa trong năm, nhằm khẳng 
định và phát triển những tinh hoa trong truyền 
thống tu tập của chư Phật, Tổ sư và các Đức Thầy 
đến với chư Tăng trong 6 Giáo đoàn. Giáo dục - 
đào tạo Tăng Ni Hệ phái ở tất cả các cấp học được 
nâng cao, Tăng Ni có năng lực được tạo điều kiện 
du học nước ngoài để góp phần xây dựng Hệ 
phái, phục vụ Giáo hội trong tương lai. 

Thư chúc
Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni,
Thưa quý Phật tử quý mến,

Nhân dịp đón xuân Tân Mão - 2011, PL. 2554, thay mặt Thường trực Giáo 
phẩm hệ phái Khất Sĩ, tôi xin có lời thăm hỏi và chúc mừng năm mới đến chư 
Tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại Đức, Ni trưởng, Ni sư và toàn thể Tăng Ni 
cùng cư sĩ Phật tử trong nước và ở nước ngoài.

Kính thưa quý vị! 
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Xuân   Tân Mão

Công tác hoằng pháp, hướng dẫn Phật tử được phát 
triển cả chiều sâu và chiều rộng. Nhiều khoá thiền tập, 
Phật thất dành cho Tăng Ni, Phật tử, các khóa tu cho 
thiếu nhi, các lớp giáo lý, cũng như hoạt động thuyết 
giảng đã được diễn ra ở nhiều địa phương và đã thu 
hút hàng ngàn thính chúng. 

Công tác từ thiện xã hội như ủy lạo, cứu trợ đồng bào 
bị thiên tai; tặng nhà tình thương; tổ chức thăm các 
trại phong, trại mồ côi, khám bệnh, phát thuốc miễn 
phí cho đồng bào nghèo; thăm các gia đình thương 
binh, liệt sĩ; gây quỹ bảo trợ cho trẻ em gặp hoàn cảnh 
khó khăn, v.v… được đẩy mạnh với nhiều chương 
trình thiết thực, hiệu quả ở nhiều nơi, góp phần xoa 
dịu nhiều cảnh đời khổ đau, bất hạnh. 

Nhiều hoạt động lễ hội mang tính truyền thống như 
giỗ Tổ, Phật đản, Vu Lan,  hành hương về đất Phật đã 
được phối hợp với nhiều ngành, nhiều cấp, tổ chức 
ở nhiều địa phương. Đặc biệt, hoà chung với không 
khí hân hoan của Giáo hội và nhân dân cả nước, nhân 
dịp Đại lễ Kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, 
chư Tôn đức Tăng Ni đã nỗ lực sáng tác, dịch thuật, 
hội thảo, v.v... để dâng lên các bậc Tổ sư, Thiền sư, tiền 
hiền đã đóng góp cho nền văn hiến độc lập tự chủ 
1.000 năm qua. 

Công tác giao lưu hữu nghị truyền thống tu tập với 
Phật giáo các nước láng giềng, các tổ chức Phật giáo 
quốc tế, tôn giáo bạn đã được duy trì, phát triển 
thường xuyên thông qua nhiều hoạt động khác nhau 
như: đón đoàn Phật giáo Kim Cang thừa do ngài 
Dhakpa Tulku Rinpoche thăm và thuyết giảng tại đạo 
tràng Tịnh xá Trung Tâm, v.v… 

Công tác bảo tồn và phát triển văn hóa truyền thống, 
trùng tu, tôn tạo các cơ sở Tổ đình, Trụ sở, Tịnh xá ở 
các Giáo đoàn. Số lượng ấn phẩm, tập san cũng được 
tăng lên, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, trao đổi học 
thuật của chư Tôn đức Tăng Ni và Phật tử trong Hệ 
phái nói riêng và Phật tử Việt Nam nói chung. 

Những kết quả Phật sự đó đã nói lên tinh thần 
phụng sự Đạo pháp và Dân tộc của Tăng Ni, cư sĩ 
Phật tử hệ phái Khất Sĩ trong việc phát huy truyền 
thống hộ quốc an dân của Phật giáo Việt Nam, một 
tôn giáo đã có bề dày lịch sử hiện diện và đồng hành 
với dân tộc suốt 2.000 năm qua, và trong chính bản 
thân Hệ phái đã gắn bó hơn nửa thế kỷ với hai miền 
Nam - Trung nước Việt.

Điểm lại những công tác Phật sự trong năm 2010, dẫu 
rằng đã gặt hái được nhiều thành công đáng khích lệ, 
song chúng ta không nên thoả mãn, dừng lại mà hãy 
mạnh dạn, nỗ lực khắc phục những khiếm khuyết và 

bổ túc những bất toàn để mỗi ngày tự thân chúng ta, 
đoàn thể tổ chức được hoàn bị hơn; phục vụ Giáo hội, 
Hệ phái, nhân sanh được tốt hơn. 

Thay mặt Thường trực Giáo phẩm Hệ phái, xin bày tỏ 
lòng tri ân đối với chư Tôn đức Chứng minh Hệ phái 
và ghi nhận, tán thán công đức đến với chư Tôn đức 
giáo phẩm Hệ phái, giáo phẩm các Giáo đoàn cùng 
toàn thể quý cư sĩ Phật tử gần xa đã trợ duyên, ủng hộ 
cho các Phật sự được thành tựu viên mãn. Mong rằng, 
quý vị hãy nỗ lực hơn nữa để xây dựng Đạo pháp ngày 
một tốt đẹp hơn trong lòng dân tộc. 

Nhân dịp năm mới, thay mặt chư Tôn đức Giáo phẩm 
Hệ phái, xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn trước sự 
quan tâm giúp đỡ của chư tôn đức lãnh đạo các cấp 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cũng như các cấp lãnh 
đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối 
với các hoạt động Phật sự của hệ phái Khất Sĩ. Kính 
chúc chư Tôn đức Tăng Ni đạo thọ diên trường, tuệ 
đăng thường chiếu. Kính chúc các cấp lãnh đạo Nhà 
nước và toàn thể nam nữ Phật tử một năm vô lượng 
an lạc, vô lượng kiết tường. 

TÂN        niên trời đất tỏa hương
XUÂN    thắm nhuần đượm mười phương thơm nồng
TÂN        thời gian trổ muôn bông
MÃO      mèo hiền dịu thanh trong xinh lòng
KÍNH      tặng nhau ánh nắng hồng
CHÚC    mừng nhau nụ cười trong đạo tình
CHƯ        thiền đức mở trang kinh
TÔN       xưng Tam bảo lung linh đất trời
ĐỨC       Từ Bi rạng nụ cười 
TĂNG    toả đức tuệ sáng ngời nhân gian
NI           đức hạnh chiếu dịu dàng
THIỆN   tâm bừng sáng vượt ngàn nẻo mê
HỮU      duyên khai thị Bồ-đề
TRI          giác tỏ ngộ đi về nẻo xưa
THỨC    đại viên hướng Phật thừa 
VÀ          sen thiêng chuyển móc mưa khai nguồn
PHẬT     Thế Tôn đấng Pháp Vương
TỬ         đệ tục diệm mạch trường truyền đăng
HỮU       phúc thọ Thất giác phần
DUYÊN  xưa nối nhịp hóa thân ta bà
VÔ            sanh công đức nở hoa
LƯỢNG  lượng hiển thị ba la mật thiền
KIẾT  như ý chứng hạo nhiên
TƯỜNG  vân tỏa sắc nhiệm huyền long lanh.

TM. Giáo phẩm Hệ phái
Hòa thượng THÍCH GIÁC TOÀN

Xuân   Tân Mão
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