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Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật
Kính bạch chư tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni
Kính thưa quý Đạo Hữu nhân sĩ trí thức, đồng hương đồng bào Phật Tử
Kính thưa liệt quý vị,
Lại một lần nữa mùa Xuân Tết Nguyên Đán Quê Hương Việt Nam, lại trở về trên xứ Âu Châu giữa mùa Đông
giá buốt tuyết lạnh. Trong chúng ta không ai không khỏi chạnh lòng nhớ thương. Nhớ thương về quê Mẹ, nhớ những
người thân yêu và nhiều nỗi nhớ niềm thương thiêng liêng khác dạt dào trong lòng của mỗi người.
Do đó, Tết Việt Nam không chỉ đơn thuần là một dấu mốc thời gian khởi đầu trong một năm, mà Tết Việt Nam
còn đánh thức tình thương trong ta đến với mọi người. Trao cho nhau sự thân thiện, niềm hỷ xả và khoan dung cho nhau
với nụ cười hoan hỷ.
Tết Việt Nam còn là niềm giao cảm giữa hai miền sống chết, hoài niệm tri ân và báo ân những bậc Tiền Nhân
dựng nước và giữ nước, những bậc Anh Linh Chiến Sĩ vì lý tưởng bảo vệ non sông đất nước, những bậc Tổ Tiên Ông
Bà Cha Mẹ và Thân Bằng Quyến Thuộc đã qúa cố, những con người đã ra đi để lại cuộc sống cho chúng ta.
Cho nên Tết Việt Nam, còn là nguồn cảm hứng để duy trì truyền thống Đạo Đức Nhân Nghĩa, là bản sắc cao đẹp
của Dân Tộc Việt, phù hợp với đạo lý Nhân Quả theo chiều hướng thiện mỹ. Ngõ hầu xây dựng một đời sống an lạc
hạnh phúc trong hiện tại và tương lai.
Kính bạch chư Tôn Đức
Kính thưa liệt quý vị,
Xuân Tết Nguyên Đán, còn là Xuân Di Lặc đối với Đạo Phật Việt Nam. Một mùa Xuân hướng đến một tương lai
cao rộng, chân thiện mỹ, hạnh phúc an lạc chân thật.
Mùa Xuân Di Lặc đến, nhằm nhắc nhở chúng sanh luôn sống bằng đức hạnh Từ Bi Hỷ Xả qua hình ảnh của đức
Phật Di Lặc thị hiện. Đó là:
Đại đỗ năng dung, dung thế gian nan dung chi sự.
Hàm nhan vi tiếu, tiếu thế gian nan tiếu chi nhân.
Nghĩa là:
Cái bụng lớn có thể dung chứa những việc mà người đời không dung chứa được.
Miệng nở nụ cười mỉm với những điều mà người đời khó có thể mỉm cười được.
Như vậy, đối với hàng con Phật, trong chúng ta đều mong ước được tham dự trong Hội Long Hoa nghe Chánh
Pháp từ Kim Khẩu của Từ Phụ Di Lặc. Ngay hiện tại chúng ta nên sống theo hạnh nguyện của Ngài là: Chứa những
điều mà người đời không thể chứa được. Cười với những điều mà người đời khó có thể mỉm cười…
Chúng ta hãy tập hạnh buông xả và tha thứ cho nhau trong cuộc sống. Khởi sanh lòng Từ đem lại an vui và năng
bạt cứu khổ với tất cả chúng sanh.
Do đó, nhân dịp Xuân Tết Mậu Tuất - 2018 trở về với trời Đông giá rét xứ Âu, xin quý tự viện Tăng Ni Phật
Tử, tùy duyên ứng hóa, khai đàn pháp hội, nhất tâm nguyện cầu, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.
Thay mặt, Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Âu Châu thành kính chúc chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa,
Đại Đức Tăng Ni một mùa Xuân tứ đại điều hòa, huệ đăng thường chiếu, phật sự viên thành. Cầu chúc quý nhân sĩ trí
thức nam nữ Phật Tử cư sĩ đồng hương đồng bào, hưởng một mùa Xuân vui tươi an hòa và một năm mới vạn sự cát
tường, vạn duyên thắng ý.
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