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     SỐ 24-05/HĐĐH/HC/TB                PHẬT LỊCH 2560, Sydney ngày 31 tháng 12 năm 2016 

 

Thông Bạch Xuân Đinh Dậu 2017  
 của Hòa Thượng Thích Bảo Lạc  

Hội Chủ Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan 
 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
 

Kính gửi:  

- Chư tôn đức Trưởng Lão, chư tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa,  

chư Ni Trưởng, Ni Sư, Đại Đức Tăng Ni 

- Quý Cộng đồng, Hội đoàn, Đoàn thể, Cơ quan Truyền thông 

- Quý thân hào nhân sĩ, thiện hữu tri thức, quý vị Phật tử, cùng quý đồng hương Việt 

Nam tại Úc Châu và các châu lục. 

 

Kính bạch Chư Tôn Đức,  

Kính thưa quý liệt vị,  

 

Nhân dịp Xuân về, thay mặt Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống 

Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan, chúng tôi trân trọng kính gởi đến Chư Tôn 

đức Trưởng lão, Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni, quý vị lãnh đạo 

tinh thần các Tôn giáo, Cộng đồng, Hội đoàn, Tổ chức, Cơ quan Truyền thông, thân hào 

nhân sĩ, thiện hữu tri thức, cùng toàn thể Đồng hương Phật tử tại Úc Châu và các châu 

lục, lời vấn an sức khỏe và lời Chúc Nguyện Năm Mới thân tâm an lạc, vạn sự cát tường 

như ý. 

 

Mùa xuân đến, vạn vật xinh tươi, lòng người hoan hỷ đón mừng Tết Nguyên Đán tinh 

nguyên, để bắt đầu một năm mới và khai thông chu kỳ mới, an lành tốt đẹp hơn. Đón Tết, 

mừng Xuân với bao lễ hội tưng bừng, từ thành thị đến thôn quê, từ mọi gia đình đến khắp 

các đình chùa miếu mạo. Tết đã trở thành truyền thống lâu đời, đi sâu vào tâm tư của 

người Việt. Với dân tộc Việt Nam, Tết mang một ý nghĩa thiêng liêng, cao cả, nhắc nhở 

cội nguồn huyết thống tâm linh. Riêng với Phật Giáo, ngày Tết còn mang một ý nghĩa 

trọng đại hơn, người Phật tử lạy Phật sám hối, lễ thù ân; và mùng một Tết lễ vía Phật Di 

Lặc cũng mang ý nghĩa thâm sâu và nhiệm mầu. Tết Nguyên Đán vì thế như gắn liền với 

Xuân Di Lặc, xuyên suốt quá khứ, đến hiện tại và tương lai dân tộc.  

 

Ngày nay nhân loại đang sống trong sự bất an thường trực với nhiều biến động. Trái đất 

mà chúng ta mệnh danh là hành tinh xanh, nhưng chính con người đã hủy hoại, nên thiên 
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tai cũng lắm mà nhân họa cũng nhiều xảy ra khắp toàn cầu; và dân tộc Việt Nam nói 

riêng đã phải hứng chịu nhiều oan khiên nghiệt ngã. Điển hình là mưa bão, lũ lụt liên tục 

giày xéo, tàn phá tan nát mười mấy tỉnh miền Trung suốt gần 3 tháng cuối năm 2016 vẫn 

chưa dứt. Biển Đông dậy sóng do ai? Thi đua chế tạo vũ khí chết người, khiến các quốc 

gia thường trực bị đe dọa châm ngòi chiến tranh, do ai? Chết chóc do khủng bố hận thù, 

bất an xã hội bởi tệ nạn, đạo đức suy đồi, tình người bội bạc… vì đâu nên nỗi? 

 

Tết Nguyên Đán biểu trưng sự tinh khôi, cho người người biết thương yêu nhau, đùm bọc 

lẫn nhau trong đạo nghĩa, đạo tình, hòa ái tin tưởng trong xây dựng, với tâm khoan dung 

độ lượng, từ bi hỷ xả, hỗ tương thân thiện, để tống cựu nghinh tân trong thanh bình, phúc 

lạc. 

 

Người Phật tử vui Xuân, cũng không quên giữ lệ công phu, lễ tụng, sám hối, nguyện cầu 

giải nghiệp tự thân và cộng nghiệp của dân tộc, nhân loại chúng sanh. Được vậy, chúng 

ta mới “Đừng tưởng Xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua sân trước một cành mai” như 

Ngài Thiền sư Mãn Giác đời Lý Trần đã nêu rõ. 

 

Trước thềm Xuân Đinh Dậu 2017 năm nay, chấp tay nguyện cầu thế giới hòa bình, nhân 

loại an lạc, xã hội an ổn, Việt Nam thoát qua khổ ách… Kính chúc chư Tôn đức pháp thể 

khinh an, đạo tâm kiên cố, đạo quả viên thành; chúc toàn thể các Tôn giáo, Cộng đồng, 

Hội đoàn, Tổ chức thanh thiếu niên Phật tử, quí đồng hương và gia quyến luôn an lạc, 

phúc thọ miên trường. 

 

 

Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật 

  

Nay Thông Bạch 

Hội Chủ 

 

 

 

 

 

 

HÒA THƯỢNG THÍCH BẢO LẠC 

 

 


