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THÔNG ĐIỆP
Chúc Xuân Kỷ Hợi - 2019 PL 2563
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật
Kính gởi chư Tôn trưởng lão Hoà Thượng, chư Thượng Toạ, quý Ni
Trưởng, Ni Sư, chư Đại Đức tang, chư Đại Đức ni.
Kính gởi chư thiện tín nam nữ, đồng hương, đồng bào Phật tử.
Kính thưa quý vị,
Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi - 2019, đã trở lại trong lòng người con Việt tha
hương đất khách. Chu kỳ vận hành của nhật nguyệt một năm đã qua và tiếp tục
diễn biến. Và cũng để nhắc nhở chúng ta, về định luật biến thiên không ngừng của
các pháp giả danh, trên hai phương diện thuận nghịch.
Tết Nguyên Đán, đã tạo ra một không gian an lành tốt đẹp, bởi tâm hồn người
Việt Nam, trong những ngày đầu năm, thật hiền hoà thiện mỹ, từ ý nghĩ, lời nói
đến việc làm. Tính chất nhân bản hiếu hoà ấy, âu cũng do tổ tiên dân tộc đã thấm
nhuần đạo lý nhân quả thâm sâu. Cho nên đã tin rằng, những tư duy, ngôn ngữ và
hành động trong những ngày đầu năm sẽ là tác nhân quan trọng, cho một thành quả
những tháng ngày còn lại đến cuối năm.
Chính vì vậy, những ngày Tết đầu năm, để có một nhân cách chân thiện mỹ.
Thì mọi người đều hướng về mặt tâm linh tín ngưởng. Bởi vì, không có điều thiện
nào hơn, bằng cách hướng tâm về những sự thiêng liêng cao cả. Với tâm tôn kính,
tôn sùng, tin tưởng tuyệt đối vào những bậc mà con người đã tôn thờ, trong đó có
cả những bậc tổ tiên ông bà cha mẹ. Khi tâm chân thành tha thiết hướng về những
gì thiêng liêng cao cả, thì cái Ngã bình thường gần như không còn khả năng hoạt
động chấp trước vào Ta và của Ta nữa. Do đó, không khí trời đất sông núi Việt
Nam, lúc bấy giờ, thật chan hoà với khí xuân ấm áp và vạn vật xinh tươi, vì tâm
hồn mỗi người trở nên hoàn thiện hơn, không còn câu chấp, không còn thị phi ta
người. Là chính tự thân chúng ta, đang góp phần vào công cuộc kiến tạo một thế
giới nhân loại hoà bình ấm no hạnh phúc.
Ngoài ra, Tết Nguyên Đán còn là cơ hội để ân đền nghĩa đáp, là dịp để vun
đắp tình người. Mở rộng cõi lòng, sẳn sàng hỷ xả thứ tha, những ân oán thù hằn,
1

giận hờn thương ghét. Những ý niệm tiêu cực, đã dừng lại hoặc chuyển hoá ngay
giờ phút giao thừa. Giờ phút thiêng liêng nhất trong năm.
Một truyền thống cao đẹp, tuy bất thành văn, nhưng đã chuyển tải trong lòng
người Việt Nam từ thế hệ này qua thế hệ khác. Và đã tuôn chảy ra các dòng sông
biển Hải Ngoại bốn châu. Xứ nào có cộng đồng Việt Nam, thì truyền thống văn
hoá cao đẹp của Tết Nguyên Đán, đều được duy trì và phát triển.
Người con Phật Việt Nam, đối với Tết Nguyên Đán, càng trọng đại hơn về
phương diện tu tập tích luỹ công đức, hướng đến tương lai lâu xa. Vì Mùa Xuân là
mùa của từ bi hỷ xả, mùa của đức Di Lặc Tôn Phật ra đời trong tương lai. Do đó,
hàng con Phật chúng ta, không luận xuất gia hay tại gia. Chúng ta nên đón một
mùa xuân thật trân trọng tôn kính trang nghiêm thanh tịnh. Bằng cách phát “Bồ Đề
Tâm”, tích tập công đức thù thắng, tạo phúc lành đến với tất cả chúng sanh và hồi
hướng pháp giới chúng sanh đồng đắc Nhất Thiết Chủng Trí.
Kính bạch chư tôn Đức
Kính thưa liệt quý vị,
Nhân dịp Tân niên Kỷ Hợi - 2019 về, thay mặt Hội Đồng Điều Hành Giáo
Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu, kính chúc Chư Tôn đức Trưởng
lão, Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni, Phước Trí Nhị
Nghiêm, Phật Sự Viên Thành.
Kính chúc quý 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 Âu Châu và
các châu lục, thân tâm an lạc, vạn sự cát tường, sở cầu như nguyện.
T.M. Hội Ðồng Ðiều Hành GHPGVNTN Âu Châu
Đệ Nhất Chủ Tịch
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