
NGƯỜI MỸ GỐC VIỆT LÀM GÌ VÀO NHỮNG TẾT 2014? 

 (Thích Nữ Giới Hương viết bằng song ngữ Anh - Việt) 

Đây là năm thứ tư tôi ở miền Nam Cali. Năm Mới - Tết 

Nguyên Đán, là lễ quan trọng nhất đối nhiều người trên thế 

giới bởi vì Tết gắn liền với nhiều truyền thống tôn giáo và 

văn hóa. Mỗi đất nước tổ chức lễ Tết khác nhau theo phong 

tục văn hóa của dân tộc đó. Chúng tôi, người Mỹ gốc Việt, 

đang sống tại miền Nam Cali, cũng tổ chức Tết theo phong 

cách đa văn hóa của mình. Tết được sắp theo âm lịch chứ 

không theo dương lịch của Mỹ. Theo các nước Châu Á, 

Năm Mới thường rơi vào khoảng thời gian giữa tháng 1 và 

2 dương lịch. Ví dụ, nửa đêm của ngày 30 tháng 1 năm 

2014 là bắt đầu lễ Giao thừa và Tết của người Việt hay của các nước Châu Á khác. Có rất nhiều 

điều để chúng ta chuẩn bị cho ngày lễ Tết đặc biệt này. 

 

Chúng ta phải trang hoàng nhà cửa, mua quà và làm mới mẽ tất cả mọi thứ. Chắc chắn không thể 

thiếu hoa mai, hoa đào, bánh chưng, bánh tét, mâm ngũ quả, mứt, câu đối liễn, bao lì xì và nhiều 

thứ khác trong ngày Tết. Thêm vào đó, chúng ta sẽ tặng quà lẫn nhau, sẽ tổ chức ăn uống với gia 

đình và bạn bè, sẽ có lễ cúng gia tiên quá vãng và nhất định sẽ có đi chiêm bái nhà chùa hay các 

nơi tôn nghiêm nhất là vào những ngày đầu của Năm Mới. Nét văn hóa và tôn giáo này đã truyền 

từ nhiều đời ở Việt nam và ngay cả ở Mỹ cho những người Mỹ gốc Việt. Chúng ta gìn giữ nền 

văn hóa và tôn giáo quý giá này vì chúng ta tin mạnh mẽ rằng chúng sẽ mang đến sự may mắn và 

hạnh phúc cho chúng ta. Bất kể bạn thuộc tôn giáo nào, bạn nên đến viếng lễ các nơi tôn nghiêm 

của tôn giáo bạn để cầu nguyện cho một Năm Mới Tốt Đẹp.  

Chúng tôi là những người con Phật, vào lễ Giao thừa, chúng tôi thường mặc quần áo mới và đến 

chùa để dự lễ sám hối. Chúng ta sẽ có vài phút để quán chiếu những điều tốt hay xấu mà thân 

khẩu ý đã làm trong quá khứ. Chúng tôi hứa sẽ không làm điều xấu nữa và sẽ phát huy điều tốt 

hơn. Đây là một động cơ tốt giúp chúng ta bắt đầu một cuộc đời khả quan hơn ở năm mới. Tôn 

giáo sẽ giúp chúng ta trong vai trò này để chuẩn bị một tương lai phía trước tốt hơn. Khi đúng 12 

giờ, chuông chùa sẽ đổ liên hồi để báo điểm quan trọng: năm cũ đã qua và một năm mới bắt đầu. 

Đó là giây phút rất hồi hợp và thú vị mà chúng ta đã đang chờ đợi từ lâu. Đúng vào khởi điểm 

thiêng liêng này, chúng tôi bắt đầu tụng kinh Di Lặc để cầu ngài gia hộ. Di lặc là một vị Phật 

tương lai sẽ giáng sanh xuống Ta bà, để mang thông điệp hạnh phúc cho tất cả chúng sanh. Sau 

lễ tụng kinh, quý thầy,quý sư cô sẽ tặng bao lì-xì và gởi lời chúc mừng năm mới cho tất cả chúng 

tôi. Rồi chúng tôi bắt đầu đi dạo ngoài vườn chùa để hưởng sự thiền vị bên trong tâm và thanh 

bình của cảnh Phật. 

Tết là một lễ có ý nghĩa nhất bởi vì Tết nối kết người Việt gốc Mỹ với tôn giáo và văn hóa truyền 

thống Việt Nam. Tết là thời gian quý báu để những người trong gia đình và cộng đồng có thể tìm 

hiểu và quán chiếu lẫn nhau. Những ngày đầu năm rất quan trọng vì mỗi ngày ấy chúng ta cố 

gắng giữ cho thiêng liêng và trong sáng để suốt năm chúng ta sẽ sống một đời sống trong sáng.  

Chùa Hương Sen, ngày 1 tháng 1 năm 2014 



Thích Nữ Giới Hương 

 

HOW DO VIETNAMESE- AMERICAN PEOPLE ENJOY TET 2014? 

(Thich Nu Gioi Huong) 

This is the fourth year I am in Southern California. New Year (Tet Nguyen Dan) is the most 

favorite festival for all people in the world. The day is shaped by different traditions, religions 

and cultures. Each country celebrates this holiday in its own unique way. We who are 

Vietnamese-American living in Southern California, have our own way to celebrate New Year. 

We don't go by the American calendar except the lunar calendar. Asian New Year is the period 

between January and February of the American calendar. For example, midnight of January 30
th

, 

2014 is the New Year’s Eve in Vietnam or Asian countries. There are many new things for us to 

prepare for this special occasion.  

The preparation starts by decorating house, buying presents, and making a fresh look at 

everything. Definitely the Vietnamese New Year will not perfect without the symbols of New 

Year such as dao and mai flowers (the Peach and Apricot blossoms), tet and chung cakes (made 

by sticky rice with green bean), mam ngu qua (a five-fruit tray), mut (the candied fruits and 

seeds), cau doi lien (New Year wishes by calligraphist writing), bao li-xi (a small sum of lucky 

money wrapped in the red envelope), and so on. Addition, presenting gifts and enjoying party 

with family and friends, offering food to our ancestors, paying homage at the pagoda or church 

(hanh huong chiem bai) are also our traditional custom which we often to do at the first days of 

New Year. This culture is transcended from generation to generation in Vietnam and even in the 

United States for Vietnamese-American people. We cherish this valuable culture because we 

strongly believe the symbols of New Year will bring good fortune and happiness for us in whole 

year.  Regardless what religion you belong to, you should pilgrimage your religious place to pray 

for having a good New Year. 

We, who are Buddhist followers in the new clothing, often gather together at a Buddhist temple 

at Giao Thua - the New Year’s Eve (midnight of December 30 on the lunar year). We take few 

minutes to contemplate, mediate, and remember the bad and good speech, thought and deed that 

happen during the past year. At the last minute of the current year, we perform the confessional 

ritual for the negative things and make a promise to develop the positive things. It is a beautiful 

motive to start our life in a new year. Religion will help us in this role to prepare a better future 

ahead. Right exactly at twelve o'clock, the pagoda bell strikes at the turning point of the New 

Year’s Eve, an awaited fantastic moment for us happens. We begin to chant the scripture of 

Maitreya Buddha, who will be the next Buddha, advents to the world, and who blesses for us in 

this moment. Then the celebration begins, we are going to receive the li-xi and best wishes from 

the Buddhist monks and nuns. After that we can head straight for the temple’s garden to enjoy 

the inner peace and the surrounding bonsai view.  

New Year is the most significant celebration, because it has the elements of enchantment of 

Vietnamese-American people and the Vietnamese traditional culture and religion. It is also a 

precious time for family and community to remembrance, reflection, and understanding one 

another. Each of the New Year’s first days is important because it has its own pureness and 

sacredness to mark how New Year will go on.  



Huong Sen Temple, January 01
st
, 2014 

Thich Nu Gioi Huong 

 


