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THÔNG BẠCH 

Tân Niên 2022 và Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật 

Kính gởi chư Tôn Đức Hoà Thượng, Thượng Toạ, Ni Trưởng, Ni Sư, chư 

Đại Đức Tăng Ni 

Kính gởi quý Thiện Hữu Trí Thức, Nhân Sĩ, Đồng Hương Đồng Bào Phật 

Tử 

Kính thưa chư Tôn Đức Tăng Ni 

Kính thưa toàn thể nam nữ Cư Sĩ Phật Tử. 

Trước thềm năm mới 2022 và Tết Nguyên Đán Nhâm Dần, thay mặt Hội 

Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu, kính 

chúc chư Tôn Đức Hoà Thượng, Thượng Toạ, Ni Trưởng, Ni Sư, chư Đại 

Đức Tăng Ni cùng quý Thiện Hữu Tri Thức, Nhân Sĩ, Đồng Hương Đồng 

Bào Phật Tử, luôn an lành trong bối cảnh Covid-19 biến chủng Omicron, với 

những ngày còn lại của năm 2021 và năm Tân Sửu.  

Kính thưa quý Ngài 

Kính thưa quý Vị 

Một năm 2021 Dương Lịch sắp trôi qua và năm Tân Sửu cũng sắp hết, thế 

giới chịu đựng suy sụp trên mọi lãnh vực, từ kinh tế, chính trị, giáo dục, tâm sinh 

lý…cho đến những cảm giác tiêu cực đoanh vây, khiến nhân tâm rơi vào thế bị 

động và cứ đợi chờ niềm hy vọng là; chấm dứt nạn dịch nhiễm Covid-19. Đặc 

biệt, quê hương Việt Nam, trải qua cơn khủng hoảng nhiều tháng kéo dài, tại 

thành phố Sài Gòn và các vùng phụ cận, luôn xuất hiện những thảm trạng bi 

thương đau khổ, sanh ly tử biệt trong nhiều gia đình, bởi nhiễm dịch Covid-19 

biến chủng Delta. Kèm theo sự thiếu thốn thực phẩm, vì bị phong toả nghiêm 

ngặt. Bên cạnh dịch nhiễm, nhiều quốc gia phải gánh chịu thêm nhiều thảm hoạ 

khác do thiên tai quái ác tàn phá tài sản và cảnh vật cũng như cướp đi nhiều nhân 

mạng. 

Thời gian theo luật vô thường mà chuyển biến, để rồi 52 tuần năm 2021 khó 

khăn nặng nhọc bi thảm tuần tự sắp sửa trôi qua. Năm mới sẽ cho chúng ta một 



niềm tin hy vọng tươi sáng, đang chờ đợi phía trước của một vận niên mới. Và 

đẩy lùi sự khủng hoảng bi thảm thuộc về quá khứ. Như đức Thế Tôn dạy : “chớ 

có luyến tiếc quá khứ”. Do vậy, những bi thương thuộc về quá khứ, xin để lại 

nằm im trong quá khứ. Chớ có vực dậy, khiến chúng ta thêm một lần khởi sanh 

những bi thương đau khổ không có thực thể. Thay vì vậy, chúng ta hãy tạo ra 

những cảm xúc lạc quan, tạo ra nguồn năng lượng tích cực ngay trong hiện tại 

bằng trí tuệ và niềm tin chân lý bất biến, là Vô Thường, Khổ, Vô Ngã, được gọi 

là Tam Pháp Ấn. 

Nếu chúng ta thẩm thấu tỏ tường về Tam Pháp Ấn, sẽ giảm bớt sự lo âu sợ 

hãi trước vạn pháp mộng huyễn vô thường. Dần dần xả ly những vọng tưởng đảo 

điên bất thật. Và loại trừ sự chấp trước về một cái Ngã thật có. Nương vào Tam 

Pháp Ấn, chúng ta sẽ phát huy được năng lực từ bi hỷ xả. Mọi suy nghĩ, nói 

năng, hành động đều vì muốn chúng sanh thoát khổ và thường được an lạc.  

Kính thưa chư Tôn Đức Tăng Ni 

Kính thưa toàn thể nam nữ Cư Sĩ Phật Tử  

Chuẩn bị bước qua năm mới Tây lịch 2022 và Tết Nguyên Đán Nhâm 

Dần Việt Nam. Tăng Ni Phật Tử chúng ta, hãy vâng lời Phật dạy, nhà nhà, tự 

viện, tịnh thất, thiết lập đạo tràng, trang nghiêm thanh tịnh, phụng cúng Tam 

Bảo, nghinh xuân tiếp phước, tạo lập phước báo hữu lậu, tu tập công đức vô 

lậu, phước trí song vận, nguyện xin hồi hướng thế giới hoà bình, dịch bệnh 

tiêu trừ, mưa thuận gió hoà, mùa màng tươi tốt, nhân sanh an lạc, ấm no 

hạnh phúc.  

Kính chúc chư tôn Hoà Thượng, Thượng Toạ, Ni Trưởng, Ni Sư, chư Đại 

Đức Tăng, chư Đại Đức Ni, một năm mới phước trí nhị nghiêm, Phật sự viên 

thành, công viên quả mãn, lợi lạc quần sanh. 

Kính chúc quý Thiện Hữu Trí Thức, Nhân Sĩ, Đồng Hương, Đồng Bào Phật 

Tử cùng bửu quyến, một năm mới an khang thịnh vượng, phước thọ diên niên, 

sở cầu như ý, vạn sự hanh thông, bốn mùa lợi lạc.  

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát ma ha tát 

Kính Chúc Tân Niên. 

Thay mặt Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Âu Châu 

Đệ Nhất Chủ Tịch     Đệ Nhị Chủ Tịch 
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