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Thư chúc Tết Mậu Tuất 2018
Kính ngưỡng bạch Hòa Thượng Phương Trượng chùa Viên Giác.
Kính bạch chư Tôn Đức Tăng – Ni thuộc Chi Bộ Đức Quốc, quý Thầy Cô Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT,
Trong niềm vui đón Xuân Di Lặc năm Mậu Tuất, chúng con toàn thể Lam viên Đức quốc trước kính đảnh lễ
vấn an Hòa Thượng, cùng chư Tôn Đức Tăng Ni, sau chúng con xin kính chúc quý Ngài

Tứ Đại nhu hòa, Tuệ Đăng thường chiếu, Phật Sự viên thành
Kính thưa Quý Đạo Hữu Hội Phật Tử, quý Chi Hội, quý Bác Gia Trưởng, quý Phụ huynh và quý Ân nhân,
Trước thềm năm mới, chúng tôi kính chúc toàn thể quý vị vạn sự cát tường; hằng nguyện Hồng ân chư Phật
luôn gia hộ cho quý vị:

Phước đức - Công đức tròn đầy, Bồ Đề Tâm mãi kiên cố
Quý Anh Chị Huynh Trưởng cấp Dũng - Tấn thương kính,
Xuân về, chúng em kính chúc quý Anh Chị

Thân tâm an lành, hoàn thành Chí Nguyện
Anh Chị Em áo Lam thân mến,
Câu chuyện đầu năm xin được gởi đến ACE là một câu chuyện về cây cảnh mùa Xuân: Tại sao phải tỉa hay
lặt lá cây vào mùa Xuân? Nguời trồng cây mai thường lặt lá từ ngày 13 đến 20 tháng chạp (tháng 12 âm
lịch, tương đương giữa tháng 1 dến giữa tháng 2 của năm 2018), và người trồng cây cảnh thì cũng thường tỉa
lá cây bởi nhiều lý do: 1. Để cho cây ra hoa đúng thời điểm (mùa Xuân) 2. Để kích thích cây đâm chồi mới
3. Để cây có đủ chất nhựa (chất dinh dưỡng) mà phục hồi và phát triển... Chúng ta hãy quan sát yếu tố thứ 3:
các lá cũ hơi vàng hay khô cần được lặt bỏ đi, để dồn nhựa sống nuôi thân cây hoặc nuôi các lá mới, nhờ đó
mà cây được xanh tốt phát triển. Nếu cây cứ bám víu các lá cũ, dồn chất dinh dưỡng nuôi lá cũ, thì toàn cây,
thân và lá mới sẽ èo uột.
Các anh chị thấy đó, cây cũng theo định luật "xã bỏ" để được sống mạnh mẽ hơn, nếu đối chiếu lời Phật dạy
chúng ta cũng sẽ thấy không khác. Điều luật thứ 5 mà các anh chị đọc hằng tuần là "sống hỹ xả đễ dũng tiến
trên đường đạo" cũng theo định luật: một người đi đường mà vai mang quá nhiều đồ nặng thì sẽ không bao
giờ đi nhanh được, một người cầm trên tay quá nhiều vật thì sẽ không có khả năng cầm cái mới lên, một
người lo tranh đấu để sở hữu được nhiều của cải thì không còn thời gian để tu tập. Cho nên đức Phật đã chế
ra pháp "Thiểu dục tri túc" (muốn ít thấy đủ) cho hàng Phật tử, cũng là để khuyên tu tập hạnh xả bỏ, chúng
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ta tập xả bỏ cái nhỏ trước rồi dần dần xả bỏ cái lớn hơn thuộc năm thứ ham muốn của chúng sanh gồm có: 1.
tiền bạc, của cải 2. Sắc đẹp 3. Chức vị, danh tiếng 4. Ăn nhiều 5. Ngủ nhiều.
Nhưng nói xả bỏ không chưa đủ mà cần phải thực hành. Tôi biết trong anh chị em chúng mình có nhiều anh
chị đã từng đóng góp nhiều cho các chương trình từ thiện, nhiều em đã bỏ ống tiết kiệm hàng tháng để làm
từ thiện. Tiếp nối tinh thần đó và để mừng mùa vía đức Phật Dị Lặc, để học theo hạnh hỷ xả của Ngài, tôi
xin kêu gọi anh chị em hãy cùng thực hành xả bỏ bằng một hành động thiết thực: trong chúng ta ai cũng có
những đồ cũ, ít khi dùng tới, tựa như hình ảnh những chiếc lá cũ nêu ở trên: ví dụ như máy móc cũ, vật dụng
cũ, quần áo cũ, giầy cũ, văn phòng phẩm cũ; các em nhỏ thì còn có thêm đồ chơi cũ v.v... Xin anh chị em
hãy như cây, hãy lặt tỉa các lá cũ này!
Ngày nay với kỷ thuật truyền thông hiện đại, chỉ cần vào google thì anh chị có thể tìm được các cơ quan từ
thiện, nơi nhận những đồ cũ này để bán lại, lấy số tiền đó chi cho các dự án từ thiện, hoặc họ gởi trực tiếp
đến tay người đang cần. Anh chị có thể vào các trang như
https://www.wohindamit.org/
https://www.drk.de/?id=1987 (Hồng Thập Tự)
https://www.caritas.de/suche?searchterm=kleiderkammer#&&searchterm=kleiderkammer (Caritas)
chỉ cần đưa số bưu điện vào thì sẽ tìm được những cơ quan gần nhà. Những thành phố nhỏ hơn không có các
cơ quan tương tự, thì anh chị có thể tìm đến những nơi bỏ đồ cũ của hồng thập tự: Altkleidercontainer. Anh
chị cũng có thể tổ chức một ngày quyên góp đồ cũ chung toàn đơn vị rồi đem thẳng đến cơ quan từ thiện.
Làm được như vậy là anh chị em vừa thực hiện điều luật thứ 5 "Phật tử sống hỷ xã để dũng tiến trên
đường đạo" mà cũng vừa phát triển lòng tư bi của điều luật số 2 "Phật tử mở rộng lòng thương, tôn trọng
sự sống". Trong khi chúng ta được hưởng những ngày cuối năm và Tết an bình và ấm cúng tại xứ Đức này,
thì xung quanh chúng ta cũng còn nhiều người đang khốn khổ, nhiều trẻ em cùng tuổi như các em đây đang
trong hoàn cảnh thiếu thốn cần những bàn tay giúp đở của anh chị em mình.
Anh chị em áo Lam thân mến,
Lý tưởng GĐPT là lý tưởng "Chỉ hướng cho thuyền đời, nở hoa cho cuộc sống". Chúng tôi mong rằng,
anh chị em sẽ là những cây mai mạnh mẽ, đã được tỉa lá để nở rộ trong dịp Tết làm đẹp cho đời. Tôi kính
chúc cho anh chị em có được:

một mùa Xuân mong muốn ít - luôn thấy đủ.
Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật.
PL. 2561, Đức quốc, ngày 01.01.2018
BHD GĐPT VN tại Đức,
Trưởng Ban

Nguyên Mãn - Nguyễn Đình Hưng
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