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Ngày Tết thì tràn đầy bông hoa và tấp nập người đi lại thăm viếng trong truyền thống dân tộc. Nhưng Tết Việt nam 
nơi đất Mỹ thường là những ngày lạnh lẽo, tuyết rơi chập chùng và riêng lẻ trong từng cộng đồng chúng ta. Con cháu 

mình sinh ra và lớn lên trên đất nước này, nếu ở những tiểu bang ít Việt nam thì ngày Tết là một ngày xa lạ làm sao. 
Điều ấy cho chúng ta thấy trách nhiệm của Phật giáo, của ngôi chùa đối với cộng đồng Việt xa xứ trong ngày Tết. Tất cả 

Phật giáo chúng ta, những ngôi chùa trên đất Mỹ hãy nỗ lực tổ chức ngày Tết chứa nhiều truyền thống đẹp của dân tộc. 

Mỗi người con Phật là một hình ảnh của văn hóa Việt trong ngày Tết hàng năm. Chúng ta nhất tâm cầu xin Phật tổ gia hộ 
cho đàn con Việt viễn xứ.  

Năm nay  là Tết thứ 47 của Phật giáo Việt nam trên đất Mỹ. Thời gian 47 năm chưa phải là dài cho một đoạn 
đường mang Phật giáo vào đất nước này. Những người đệ tử Phật, xuất gia và tại gia đã nỗ lực không ngừng để phát 

triển đạo pháp. Hàng trăm ngôi chùa Việt đã dựng lên, hàng ngàn người Mỹ đã biết về Phật giáo và trở thành Phật tử. 

Hơn nữa,  Phật giáo đã là một điểm tựa lớn lao về tinh thần cho cộng đồng Việt xa xứ. Tuy nhiên, Đạo Phật chưa được 
nở rộ trên quê hương này. Những thiền viện và Tăng lữ  người Mỹ còn hiếm hoi. Điều ấy là điều trăn trở lớn cho chúng ta 

trên đường hoằng truyền Phật  đạo. Giáo hội đặt niềm tin này vào thế hệ Tăng Ni trẻ. Họ sẽ là những Đạo sư rực sáng  
trên đất nước này và đối cơ hoằng pháp là người Mỹ.  

Thế giới ngày nay thật nhiều bi thương. Nào thiên tai, động đất, chiến tranh, di tản, khủng bố... Người con Phật 

hãy khởi niệm từ hằng ngày để thấy mình có nhiều phước báo, để thấy người sao lắm khổ đau. Chúng ta thường hướng 
tâm về nơi chốn điêu linh để chia sẻ, nguyện cầu. Họ là những quyến thuộc nhiều đời của ta. Ta đồng cảm đau khổ của 

họ. Đặc biệt trong đó có quê hương Việt nam. Những gì xảy ra trên thế gian này đều từ nghiệp báo. Phước báo của loài 
người ngày càng mỏng dần đi. An lành nhường chỗ cho bạo hành. Đầu năm, các chùa đều có khai kinh Cầu an, chúng ta 

thành tâm hướng về họ, những người lắm đau thương trong kiếp làm người.  
Con đường của Đạo Phật là con đường ra khỏi tử sinh. Mỗi lần Tết đến trong cái vui Xuân đầm ấm này cũng mang 

đến chúng ta  một thông điệp: Gần đến  cửa Tử. Già, Bịnh và Chết không khoan nhượng cho bất cứ ai. Thêm một tuổi là 

tới gần vực sâu cửa tử. Chúng ta thường quán chiếu bão tố vô thường sẽ đến với ta nhưng chưa từng hẹn. Do vậy chúng 
ta rán tạo thiện nghiệp, giữ tâm được an và mang lợi lành đến với mọi người. Ngày mai hay kiềp tới được bắt nguồn từ 

hôm nay. Mọi hoang phí về thời gian, trí não và tài vật sẽ là nơi chốn đọa đày dẫn lối ta đi. Chúng ta được phước duyên 
làm đệ tử Phật, nhờ lực Phật che chở thì đừng đánh mất viên ngọc quí trên tay mình.  

Ngày Tết Đinh Dậu, Hội Đồng Giáo Phẩm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ xin kính chúc toàn thể  

chư Tôn đức Tăng Ni và quí Thiện Tín vô lượng cát tường.  
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