Đức Thầy Từ Minh Đạt cũng đã ban Tượng
trên cho các pháp hữu, vào năm 2001 cũng
thế.
Trong hai năm 1997 và 1998, Đức Thầy cũng
có ban Tượng đầu năm (Hai mẫu Tượng
khác nhau) nhưng cũng do một vị pháp hữu
khác nghiên
cứu cách đúc Tượng men. Vị nầy là TLN.
“Tết” một ngày vui, là thời điểm của một
năm đã qua và một năm mới sắp đến với
chúng ta. Dựa trên nền tảng Âm Lịch, con
người đã khám phá ra về thiên văn địa lý căn
cứ theo sự chuyển đổi của “Nguyệt” (Mặt
Trăng) quy định cách tính giờ, ngày, tháng và
năm.
Theo phong tục hay tục lệ của người Á Đông,
vào ngày Tết có những cuộc cúng bái, đến
chùa chiền, dâng hoa quả, dâng hương đèn
với một tâm niệm và tin tưởng cầu xin cho
năm mới tốt đẹp. Như một nhà nông cầu cho
mưa thuận gió hòa, một thương gia cầu cho
việc buôn bán được thuận lợi. Sau lễ Phật,
mọi người xin Lộc mang về nhà có thể là cành
hoa mai, một nhánh quít, v.v... một vật gì đó
mà với cái tên người ta tin tưởng đó là Lộc
đầu năm.
Xin thưa với các vị! Đối với Pháp Vô Vi Quy
Nguyên, pháp hữu được biết vào năm 1995
(Dương lịch), Đức Ngài trong dịp Tết đã ban
cho các vị Tượng “Đức Tôn Sư”, theo như tài
liệu Tượng nầy do một vị pháp hữu TTA
(hình trên). Kế đó, vào năm 1996,
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Bước sang 1999 và 2002, Tượng đầu năm của
Tôn Sư, hình dạng khác với 1995, nhưng vẫn
do vị TTA thực hiện. Điểm chính yếu là các
tượng nầy do bàn tay của các pháp hữu trong
Pháp. Ngoài ra, những năm khác Đức Thầy
có dịp sưu tầm từ các cửa tiệm.
Pháp hữu xin thưa với các vị, đối với Tượng
nào thì cũng có ý nguyện ban bố từ Đức Ngài
và Đức Thầy. Đối với chính bản thân của
pháp hữu, những Tượng do chính các pháp
hữu trong Pháp tạo nên tuy đơn sơ nhưng có
vẻ đẹp về nghệ thuật thủ công, với những
đường nét tinh xảo trong cách thức đúc
tượng.
Theo sự suy nghĩ và hiểu biết của pháp hữu
còn nhiều thấp kém, nên ý nghĩa của từng
hình dạng “Đức Tôn Sư” xin tham khảo cùng
Đức Thầy Từ Minh Đạt.
Cầu xin và cầu chúc tất cả pháp hữu được
nhiều Ân Điển và thành tựu trong năm Bính
Tuất!
Lê Bảo Quốc.
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