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THÔNG BẠCH XUÂN CANH TÝ
của Hòa Thượng Hội Chủ Thích Bảo Lạc
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan

Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật.
Kính gởi: Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni,
Quý vị lãnh đạo Tôn giáo, Cộng đồng, Đoàn thể, Cơ quan Truyền thông,
Quý thân hào nhân sĩ, Thiện hữu trí thức,
Cùng quý Đồng hương và chư Thiện nam Tín nữ Phật tử.
Kính bạch Chư Tôn Đức,
Kính thưa quý vị,
Mùa Xuân lại về trên xứ Úc, mừng năm mới Canh Tý 2020, Phật lịch 2564, 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 xin có lời ân cần thăm hỏi và kính chúc mừng năm mới vô lượng an lạc, vô lượng cát
tường đến Chư vị Trưởng Lão, Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Ni Trưởng, Ni Sư, Đại Đức
Tăng Ni, quý vị lãnh đạo Tôn giáo, Đoàn thể, Cơ quan, quý Đồng hương, chư Phật tử trong và
ngoài Úc Châu.
Tết đến mang màu sắc và hương Xuân vào lòng người, dù ở bất cứ vị trí hay hoàn cảnh nào, chúa
Xuân vẫn hiện hữu. Ngay tại Úc quốc với mùa Hè nắng chói chang, không có mai đào khoe sắc
thắm, nhưng trong tâm tưởng của người con dân Việt, ai ai cũng đều nô nức, hân hoan chào đón
mùa Xuân nhân loại, hay còn gọi là tết Nguyên Đán. Nguyên là khởi đầu, Đán là buổi ban mai. Tết
Nguyên Đán là dịp đón chào ngày đầu năm, một niềm ước mơ mới, hy vọng mới với tất cả sự mới
mẻ trong tâm hồn và thế giới bên ngoài. Xuân mới mang đến cho mọi người, mọi nhà cùng muôn
loài vạn vật những gì tốt đẹp nhất cho cuộc sống; còn đối với người con Phật thì mùa Xuân ấy,
chính là Xuân Di Lặc: Hỷ xả, Từ bi.
Tết cũng là dịp Mừng Xuân Di Lặc, vì rằng ngày Khánh đản Đức Phật Di Lặc đúng vào ngày
Mùng Một Tết, Ngài xuất hiện giữa mùa Xuân của nhân thế. Đó là hóa thân của vị Giáo Chủ tương
lai nơi thế giới Ta bà này. Ngài Di Lặc tu hạnh Từ bi tam muội, tâm luôn tỏa chiếu ánh sáng của

tình thương yêu trong lành, bao dung và phát nguyện cứu độ muôn loài. Khi tình thương tròn đầy
thì sự hiểu biết chân thật tỏ rạng, cho nên tâm luôn an vui tự tại trước mọi biến thiên, đổi thay trong
cuộc đời.
Ngày đầu năm người người đi chùa lễ Phật và hái lộc xuân, không phải chỉ cầu xin để được giàu
sang, phú quý, mà chính là để học hạnh Hoan Hỷ và Từ Bi của Bồ Tát Di Lặc, với ước nguyện
những phẩm tính này luôn thẩm thấu vào đời sống của mình suốt ba trăm sáu mươi lăm ngày trong
năm.
Giáo Hội chúng ta đã trải qua 5 nhiệm kỳ từ 1999 và vừa tổ chức thành công Đại Hội Khoáng
Đại lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2023, qua Hiến Chương tu chính và Quyết Nghị Đại Hội gồm 6
điểm làm nền tảng phát triển vững chắc cho Tổ Chức trong bốn năm tới, trong đó Giáo Hội quan
tâm và đẩy mạnh hai Phật sự chính: An Cư Kiết Hạ giữa năm của Chúng xuất gia và tổ chức Khóa
Tu Học Phật Pháp cuối năm cho hàng Phật tử tại gia. Ngoài ra, Giáo Hội luôn tri ân và bảo vệ đất
nước Úc Đại Lợi đã cưu mang, nên cùng chung tâm nguyện đóng góp, vun bồi ngày càng hưng
thịnh theo tinh thần của Phật Giáo nơi xứ sở đa văn hóa này.
Năm Kỷ Hợi sắp khép lại với bao thử thách đe dọa đến sự cộng tồn của chúng ta mà mọi người
phải hứng chịu. Có thể nói đó là một năm đầy biến động xảy ra khắp mọi nơi và trên toàn thế giới:
Thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh, núi lửa, và nhất là nạn cháy rừng làm ảnh hưởng nghiêm trọng môi
trường sinh thái, khiến hàng trăm gia đình lâm cảnh khốn khổ tại New South Wales, Queensland,
Victoria, và South Australia. Giáo Hội và các tự viện thành viên sắp tới sẽ có phái đoàn ủy lạo để an
ủi những nạn nhân hỏa hoạn vừa qua. Mặt khác, hơn bao giờ hết, người đệ tử Phật nên an trú trong
đời sống đạo hạnh, hiểu biết văn minh, bảo vệ môi sinh, ung dung dấn thân vào đời để lăn chuyển
bánh xe Chánh Pháp, mong cho đời bớt khổ thêm vui.
Với tinh thần đó, chúng tôi tin tưởng rằng Giáo Hội của chúng ta từng bước thực hiện nhiều hoạt
động Phật sự tích cực hơn, nhằm trang nghiêm Giáo hội và lợi lạc hữu tình. Mỗi Tăng Ni, Phật tử
hãy trau giồi giới đức, như những bông hoa hương sắc tô thắm Mùa Xuân Đạo Hạnh
Nhân dịp đầu năm mới Canh Tý, xin chúc nguyện Chư Tôn Đức Tăng Ni Pháp lạc thường nhiên,
Đạo tâm kiên cố, Đạo quả chóng thành. Kính chúc quý Đồng Hương Phật tử niềm hỷ lạc Tết cổ
truyền dân tộc, cùng toàn thể quý vị Xuân quang rực rỡ, Xuân tâm như ý.
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Hội Đồng Điều Hành

Hội Chủ

HT. Thích Bảo Lạc

