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Thông Båch Xuân Bính Thân - 2016, PhÆt lÎch 2559 

Nam Mô B°n SÜ Thích Ca Mâu Ni PhÆt 

Kính båch ChÜ tôn ThiŠn ÇÙc Tæng Ni, 

Kính thÜa quí ThiŒn nam Tín n», PhÆt tº và ñÒng 
hÜÖng, 

Kính thÜa chÜ liŒt vÎ, 

Trong gi© phút linh thiêng Giao ThØa næm Bính 
Thân, chúng ta hãy cùng nhau tïnh l¥ng m¶t phút, chÃp 
hai tay lên ng¿c và cùng chú nguyŒn : Cu¶c chi‰n ÇÅm 
máu hiŒn nay ª Trung ñông s§m chÃm dÙt. Chúng ta 
cÛng cÀu xin PhÆt t° d¡t dìu cho C¶ng ÇÒng PhÆt giáo 
ViŒt nam tåi MÏ ÇÜ®c an lành, hiŒp l¿c Ç‹ t¿ tÒn và 
quang huy. H¶i ñÒng Giáo PhÄm xin gªi Ç‰n chÜ liŒt vÎ 
nh»ng ÇiŠu tâm huy‰t cûa Giáo H¶i trong næm 2016. 

a) Cùng các anh chÎ em Sinh viên, Thanh niên 
nam n», H†c sinh con PhÆt. H¶i ñÒng Giáo PhÄm gªi 
Ç‰n các anh chÎ em l©i thÜÖng yêu, cäm phøc và tri ân. 
Các anh chÎ em là nh»ng viên bäo châu cûa PhÆt giáo 
ViŒt nam tåi MÏ trong 40 næm qua và nh»ng næm tháng 
vŠ sau. Các anh chÎ em Çã bi‹u l¶ ÇÜ®c cách sÓng cûa 
ngÜ©i con PhÆt trong m¶t ÇÃt nÜ§c Ça tôn giáo ª xÙ sª 
này. Các anh chÎ em Çã Çóng góp nhiŠu sinh hoåt khác 
nhau cho c¶ng ÇÒng chúng ta và nÜ§c MÏ theo hånh 
nguyŒn l®i sanh cûa ñÙc Th‰-Tôn. Các anh chÎ em Çã 
tinh cÀn tham d¿ các khóa tu ng¡n và dài hån do các t¿ 
viŒn t° chÙc và Ùng døng nó trong Ç©i sÓng gia Çình 
cÛng nhÜ nÖi công c¶ng. Xin các anh chÎ em hãy ti‰p tøc 
phát nguyŒn làm ÇuÓc mang giáo Pháp NhÜ-Lai Ç‰n m†i 
tÀng l§p, nh© Çó nhiŠu ngÜ©i ÇÜ®c an trong cu¶c sÓng 
nhiŠu bÃt an. Quä lành së Ç‰n các anh chÎ em, nh»ng 
ngÜ©i có trái tim phøng hi‰n. 

b) Cùng quš Tæng Ni trÈ m§i nhÆp cÜ Ç‰n MÏ 
trong th©i gian ng¡n. Giáo H¶i bi‰t các con g¥p nhiŠu 
ng« ngàng và khó khæn cûa môi trÜ©ng m§i. CÀu xin 
chÜ PhÆt và ChÜ tôn TrÜªng lão luôn cùng bÜ§c bên 
cånh các con, nâng Ç« khích lŒ và chia xÈ nh»ng thách 
ÇÓ ban ÇÀu nhÆp cÜ vào vùng ÇÃt lå. Giáo H¶i tin tÜªng 
tr†n vËn BÒ-ÇŠ-tâm và ñåi-bi-tâm Ç¶ sanh, Çã ÇÜa các 
con Ç‰n ÇÃt MÏ trù phú và ÇÀy thách ÇÓ. Trong nhiŠu 
næm qua, Giáo H¶i Hoa-Kÿ luôn tìm cách Ç‹ chúng ta 
có dÎp tu h†c, sÓng chung và chia xÈ con ÇÜ©ng hành 
Çåo nÖi Çây. Cæn cÖ và tâm lš ngÜ©i MÏ rÃt gÀn giáo 
Pháp PhÆt ñà cûa chúng ta. ñåo PhÆt Çang cÀn các 
con, nh»ng vÎ SÙ giä NhÜ-Lai trên ÇÜ©ng khai sÖn ñåo 
Pháp Ç‰n ÇÃt MÏ. NgÜ©i MÏ Çón nhÆn giáo Pháp NhÜ-
Lai nhÜ ngÜ©i b¶ hành lâu ngày g¥p dòng suÓi mát. Tuy 
nhiên chúng ta Çang thi‰u nhiŠu ñåo SÜ Ç‹ khai Çåo. 
Hãy dõng mãnh lên các con, hãy tinh ti‰n lên các con, 
h«i nh»ng ngÜ©i con m¥c áo NhÜ-Lai, Ç‹ làm sáng r¿c 
hào quang cûa PhÆt. 

c) Cùng chÜ ThiŒn nam Tín n». Næm nay Giáo H¶i 
kêu g†i chúng ta hãy d¿ng chùa ngay trong lòng tÜ gia. 
M‡i gia Çình là m¶t ngôi chùa nhÕ, có PhÆt, có s¿ hành 
trì và chúng ÇŒ tº là nh»ng thành viên trong gia Çình. 
Chúng ta cùng th¿c tÆp ngÒi thiŠn, niŒm PhÆt ho¥c Ç†c 
m¶t th©i kinh ng¡n vài phút trÜ§c gi© Çi nghÌ. Nh© s¿ 
hành trì này, gia Çình chúng ta giäm Çi nhiŠu cæng 
th£ng sau m¶t ngày vÃt vä và an låc së Ç‰n ngay trong 
Ç©i sÓng. S¿ tu tÆp này së tåo nên næng l¿c và s¿ gÀn 
gÛi cûa các thành viên trong gia Çình. Hãy khích lŒ các 
thành viên trong gia Çình cùng vŠ chùa tu h†c v§i c¶ng 
ÇÒng PhÆt tº cûa ngôi chùa trong vùng mình ª. S¿ c¶ng 
tu Ãy së mang låi cho c¶ng ÇÒng PhÆt giáo tåi MÏ m¶t 
næng l¿c l§n và Çóng góp vào s¿ an lành chung cho quê 
hÜÖng này. Làm gì Ç‹ trä Ön PhÆt khi chúng ta Çã phát 
thŒ là m¶t ngÜ©i ÇŒ tº ? Hãy th¿c tÆp sÓng v§i giáo Pháp 
và tåo næng l¿c cho giáo Pháp Ãy ÇÜ®c sáng tÕ là ÇŠn Ön 
PhÆt T°. 

d) Gìn gi» ti‰ng ViŒt. ñây là m¶t trong nh»ng thách 
ÇÓ l§n cho ngÜ©i ViŒt tåi MÏ. Chúng ta hãy n‡ l¿c nhiŠu 
hÖn n»a Ç‹ con em chúng ta có th‹ nói ÇÜ®c ti‰ng ViŒt 
tåi nhà v§i cha mË. SÓ Çông các em không th‹ làm ÇiŠu 
Çó. M‡i ngÜ©i di dân Ç‰n MÏ ÇŠu có gÓc nguÒn và væn 
hóa cûa h†, cho dù h† có ª Çây khá lâu. S¿ t¿ hào và 
bäo vŒ m¶t nŠn væn hóa riêng biŒt cûa m‡i chûng t¶c là 
m¶t khích lŒ lš thú trong ÇÃt nÜ§c Ça væn hóa cûa MÏ. 
Chúng ta ÇÜ®c quyŠn t¿ hào vŠ c¶i nguÒn dân t¶c, væn 
hóa ViŒt. Chúng ta Çâu n« là nhân chÙng ti‰ng ViŒt mÃt 
dång trong th©i gian ng¡n trên quê hÜÖng này. Tu°i th† 
cûa nó ra sao là tùy vào c¶ng thÙc chúng ta. Nh»ng n‡ 
l¿c Ãy trong m‡i gia Çình ViŒt là t¥ng phÄm dâng vŠ 
quÓc t° xa xæm. NgÜ©i ÇŒ tº PhÆt, mang n¥ng Ön quÓc 
gia thÌ t°, chúng ta phäi tiên phong trong tr†ng trách 
này. 

g) Næng l¿c cûa m¶t C¶ng ÇÒng PhÆt giáo. Tinh 
thÀn cûa Giáo H¶i luôn nh¡m t§i s¿ liên Ç§i cûa các 
Tông phái PhÆt giáo ViŒt nam cÛng nhÜ các C¶ng ÇÒng 
PhÆt giáo bån. Chúng ta š thÙc r¢ng næng l¿c cûa m¶t 
C¶ng ÇÒng PhÆt giáo là s¿ cÀn thi‰t Ç‹ sinh tÒn và phát 
tri‹n tåi MÏ. PhÆt giáo chúng ta chÌ là m¶t tôn giáo bé 
nhÕ trong m¶t ÇÃt nÜ§c quÓc giáo Tin lành lâu Ç©i ª 
Çây. Chúng ta có th‹ së bÎ loåi bÕ ra khÕi ÇÃt nÜ§c này 
m¶t cách dÍ dàng và mau chóng. LÎch sº PhÆt giáo tåi 
MÏ Çã chÙng minh ÇiŠu Ãy trong m¶t træm hai mÜÖi 
næm qua. Vì vÆy, Giáo H¶i kêu g†i s¿ si‰t ch¥t hÖn n»a 
trong các sinh hoåt chung cûa PhÆt giáo ViŒt Nam qua 
s¿ BÓ-Tát hàng tháng, An-CÜ, PhÆt-ñän chung... ª các 
ti‹u bang có Çông t¿ viŒn. 

Kính thÜa chÜ liŒt vÎ, 

Thay m¥t H¶i ñÒng Giáo PhÄm, tôi nhÃt tâm Çänh lÍ 
ChÜ tôn ThiŠn ÇÙc Tæng Ni và nhÃt tâm chú nguyŒn cho 
tÃt cä chÜ ThiŒn Tín, Thanh Thi‰u Niên con PhÆt, ñÒng 
hÜÖng næm m§i Bính Thân vô lÜ®ng cát tÜ©ng. 

CÀu xin PhÆt T° gia h¶ cho tÃt cä chúng ta. 

California, ngày 01 tháng 01 næm 2016 

T.M. H¶i ñÒng Giáo PhÄm GHPGVNTNHK 

Chánh Væn Phòng 

 (Çã Ãn kš) 

Sa môn Thích Th¡ng Hoan 


