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Thông Bạch Xuân Mậu Tuất – 2018 
 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
 

Kính bạch chư Tôn Thiền đức Tăng Ni 
Kính thưa quí Cư sỹ, Phật tử và Đồng hương, 

 
Tết là ngày vui truyền thống dân Việt, nhưng đối với người Việt nơi vùng châu lục Bắc 
Mỹ, thì Tết lại mang nhiều suy tư khác nhau. Không phải nhà nào cũng có không khí 
ngày Tết. Không phải thành phố nào cũng có bánh mứt và bông trái Việt Nam. Ngày 
Tết là mùa Đông đầy băng giá trên đất Mỹ. Chính trong sự quạnh quẽ này, mỗi  người,  
mỗi gia đình và cộng đồng Việt nơi đây ăn “Tết” trong điều kiện thật giới hạn của mình. 
Từ tận cùng sự băng lạnh đó mà tự thân mỗi người Việt phải nỗ lực gìn giữ những nét 
đẹp của quê Cha để ngày Tết không mờ nhạt trên quê hương mới.  

 
Tết Mậu Tuất, Hội Đồng Giáo Phẩm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ 
xin gởi đến chư liệt vị những tâm nguyện sau đây:  
 

1. Ngày tháng sao qua nhanh quá. Mới đây mà đã 43 năm chúng ta đến đất Mỹ. 
Buồn vui, thành bại chất đầy trên thân phận người tỵ nạn di dân. Hãy thuận thế 
mà sống để lòng được an. Tâm an thì mọi việc được an. Khát vọng của con 
người là đi tìm một cuộc sống bình an. Nhưng sự bất an thường đến với chúng 
ta nhiều lắm cho dù ta sống ở bất cứ môi trường nào. Do vậy hãy nuôi dưỡng 
tâm “an”. Sự an tâm này, không nằm sâu trong rừng kiến thức, mà mọc lên từ 
sự sống quán chiếu và tư duy.  
 

2. Con đường của đức Phật rất chú trọng vào nỗ lực tự thân. Mỗi chùa viện trên 
đất Mỹ đã thể hiện tinh thần nương tựa vào tự thân này. Chúng ta nỗ lực không 
ngừng trong nhiều chục năm qua để thành lập chùa viện và duy trì nó trong khả 
năng khiêm tốn của riêng mình. Đây là một công đức lớn lao nói lên lòng nhiệt 
thành của tăng tín đồ Phật giáo Việt Nam trên đất Mỹ. Chư Thiện Tín nhiệt thành 
thêm chút nữa cùng Tăng già để duy trì, phát triển cơ sở làm nơi tu học cho 
người đệ tử Phật. Cộng đồng Phật giáo Việt nam còn nhiều khiếm khuyết nhưng 
không ai phủ nhận tấm lòng vì Đạo của chúng ta. So với Phật giáo trên đất Việt, 
sau gần một ngàn năm du nhập mới  phát triển được, còn chúng ta đến Mỹ thì 
chưa được bao lâu mà. Do vậy chúng ta phải giáp mặt nhiều thách đố để sinh 
tồn và hoằng truyền.  Khẳng định rằng chúng ta có năng lực và hùng lực.  
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3. Xin đặc biệt chú trọng đến thế hệ con em chúng ta. Đây là tiềm lực để gìn giữ và 

phát triển giáo pháp trong mai sau. Các tự viện cần thành lập lớp Phật Pháp 
bằng tiếng Anh cho các em thiếu nhi. Chúng ta có nhiều anh chị em trẻ giỏi Phật 
pháp và lớn lên ở Mỹ. Họ sẽ đóng góp tích cực trong cuộc hoằng Đạo này. 
Chúng ta thường xuyên tổ chức khóa tu học cho giới trẻ. Đây là một trong 
những Phật sự quan trọng trong việc hoằng truyền Phật đạo của chúng ta trên 
quê hương mới. 

 
4. Giáo hội kêu gọi các tầng lớp trí thức viết sách Phật giáo bằng tiếng Anh để giới 

thiệu Đạo phật cho người Mỹ. Chúng ta chưa có nhiều sách Phật giáo bằng ngôn 
ngữ bản xứ  từ phía Phật giáo Việt Nam. Số lượng người di dân gốc Phật giáo 
đến Mỹ khá đông trong đó có Việt nam. Mỗi cộng đồng Phật giáo đều có những 
nỗ lực riêng để giới thiệu đạo Phật vào đất nước này. Riêng cộng đồng Phật giáo 
chúng ta có nhiều tiềm lực nhưng chưa được quan tâm lắm trong địa hạt này.  

 
Chẳng còn bao lâu nữa là đến ngày Tết dân tộc, xuân Mậu Tuất.  Giáo Hội Phật 

Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ xin nhất tâm kính gởi lời chúc Tết “an tâm” đến với 
chư Tôn Thiền đức Tăng Ni và toàn thể chư Thiện nam Tín nữ Phật tử. Xin tất cả chúng 
ta nguyện một lòng gìn giữ và quang huy Phật pháp nơi quê hương mới. Đây cũng là 
trầm hương đầu năm chúng ta cùng dâng lên để sưởi ấm cộng đồng Phật giáo Việt tha 
hương.  

Phật lịch 2561, California ngày 15 tháng 01 năm 2018 
TM. Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTNHK 

Chánh Văn Phòng 
 
 

 
Sa môn Thích Thắng Hoan 

	 	 	


