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Kính đảnh lễ chư Tôn Thiền đức Tăng Ni  

Kính thưa quý Thiện nam Tín nữ, Phật tử và Đồng hương 

Chỉ còn vài tuần nữa thôi thì Tết sẽ đến với cộng đồng Việt ở hải ngoại. Ngày Tết luôn là một 

ngày mang nhiều ý nghĩa, kỷ niệm và gợi nhớ cho mỗi chúng ta nơi quê hương thứ hai này. 

Đạo Phật và ngày Tết  ở chung cùng đã mấy ngàn năm qua. Cho nên dù ở bất cứ nơi nào, cộng 

đồng Phật giáo và ngôi chùa đều thể hiện những nét đẹp truyền thống của ngày Tết. Đã hai 

năm qua, vì đại dịch mà mọi sinh hoạt của Phật giáo Hoa Kỳ bị hạn chế. Cầu xin năm nay được 

sáng sủa hơn. Giáo Hội xin tất cả chúng ta dành một phút hướng nguyện về đại dịch trong giờ 

lễ cử hành Giao Thừa.  

Năm mới xin cầu An. Cầu an là biểu trưng về niệm khởi của một thiện tâm và thiện tâm này 

được  tiếp nối đến trọn cả năm. Giờ phút nào thiện tâm thắp sáng thì chúng ta có phước báo, 

an lành và điều may. Đạo Phật chú trọng ở Tâm. Nhờ thiện tâm này chúng ta sẽ tránh bớt 

những tổn hại cho chính ta và bao người chung quanh qua từng ngôn từ, thái độ hay suy nghĩ. 

Cuộc sống Mỹ thường đốt cháy bởi áp lực, không như ý, nghịch cảnh… làm ta quên mất tâm 

mình ở đâu.  Đại dịch, việc làm, chia rẽ, lạm phát… hiện nay dễ làm con người phiền tức. Xin 

quý Phật tử hãy cầu an tức cầu xin cho lòng mình đủ bình tĩnh, sáng suốt, kiên nhẫn để vượt 

qua một năm nhiều khổ nạn. 

Năm mới xin cúng Sao. Cầu xin những vì Sao bất hạnh đừng chiếu vào đời sống hàng ngày của 

chúng ta. Nếu chúng ta không nỗ lực di dời những Sao này thì đoan chắc đau thương sẽ đến. 

Những vì Sao lớn đó là tham, sân và si. Những vì Sao nhỏ gồm sát hại sự sống, tàn phá thiên 

nhiên, không hết lòng khi làm việc, dối gạt trong tình cảm vợ chồng. Những vì Sao nhỏ hơn nữa 

thì có, nói  lời không thật, nói lời thiếu từ tâm. Chúng ta cùng cúng Sao để những Sao này 

không đến với chúng ta. Thế giới ngày nay lừa lọc nhiều quá, điều đó làm cho ta suy gẫm tại 

sao và phải làm sao.  

Mỗi chùa viện tổ chức lễ cúng chư liệt vị tổ sư trong ngày tất niên để cùng nhau nhắc nhớ về 

một cội nguồn, để các thế hệ sinh ra ở Mỹ biết được nguồn gốc của mình. Xin hãy biết ơn  và 
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tưởng nhớ Giác linh chư vị Tăng Ni đã mở đường cho Phật giáo Việt nơi quê hương mới này. 

Chúng ta thừa hưởng Tết Mỹ và Tết Việt, cả hai ngày lễ  đều thật tuyệt vời vì chứa đựng nhiều 

thiêng liêng, sinh động.  Làm sao mỗi tự viện thể hiện vài nét tiêu biểu của tập tục ngày Tết vì 

ngôi chùa là hồn của văn hóa Việt. Sáng tạo và độc lập của mỗi tự viện là sự đặc thù của Phật 

giáo Việt nhưng cùng chung là gợi lại văn hóa ngày Tết.    

Mỗi gia đình của quý thiện nam tín nữ cần làm lễ đón giao thừa mà không nhất thiết phải đúng 

vào nửa đêm vì Tết năm nay nhằm vào ngày thường và đa phần ai cũng phải đi làm ngày Mồng 

Một. Tất cả mọi thành viên trong gia đình cùng làm lễ, trong đó, lễ Phật đầu năm, lễ tổ tiên 

nước Việt và ông bà. Chúng ta dành vài phút nói về quốc tổ cha ông và một điều hay nào đó về 

dân tộc này cho con cháu. Chúng ta nhận thức rằng, trong mỗi người chúng ta có một phần 

đặc tính dân tộc  mà nó được nuôi dưỡng hàng ngàn năm. Do vậy, chúng ta khuyên con cháu 

mình nói tiếng Việt trong gia đình ngày đầu năm như khẳng định về  một giống nòi.   

Nhân dịp Tết Nhâm Dần, Giáo Hội kính gởi đến chư Tôn đức Tăng Ni, quý Thiện nam, Tín nữ, 

Phật tử và Đồng hương lời cầu chúc Cát tường và cầu xin chúng ta vượt qua  đại nạn của thế 

kỷ hiện nay.  

California ngày 06 tháng 01 năm 2022  -   Xuân Nhâm Dần 
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