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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 Tăng, chư Đại Đức Ni. 

Kính gởi quý đồng hương, đồng bào Phật Tử. 

Kínhh bạch chư Tôn Đức 

Kính thưa liệt quý vị, 

Năm Canh Tý - 2020 là một năm, thế giới nhân loại phải gánh chịu bao nỗi nhọc nhằn lo 

âu, một năm buồn bã ảm đạm, một năm lo lắng ưu phiền, một năm thế giới hao tổn kinh tế tài 

chánh, một năm mọi hoạt động văn hoá, nghệ thuật, giáo dục, cũng như tôn giáo trên thế giới 

gần như bị ngưng đọng và theo đó mọi sinh hoạt Phật sự của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 

Thống Nhất Âu Châu cũng đều ngưng trệ.  

Nạn khốn khổ của thế giới nhân loại đã và đang gánh chịu hiện nay, là một minh chứng 

cho lời Đức Phật dạy rằng : “Thế gian vô thường, quốc độ nguy thuý, tứ đại khổ không, ngũ 

ấm vô ngã, sanh diệt biến dị, hư nguỵ vô chủ”. Đúng vậy, ở trong mọi lãnh vực từ các nhà 

khoa học, chính trị, kinh tế, y tế, văn hoá, giáo dục v.v…, không ai nghĩ rằng cả thế giới hiện 

đại hôm nay phải rơi vào tình trạng bất lực với một loại siêu vi khuẩn như thế. Theo thống kê 

của Bộ Y Tế Thế Giới tính đến nay, siêu vi khuẩn Covid-19 đã lấy đi một triệu sáu trăm tám 

mươi ba ngàn bốn trăm bốn mươi chín (1,683,449) mạng sống con người trên toàn cầu, còn số 

nhiễm bệnh đã lên đến con số là bảy mươi sáu triệu một trăm mười ngàn năm trăm bảy mươi ba 

(76,110,573) người. Những con số tử vong và mắc nhiễm sẽ còn gia tăng trong nay mai nữa.  

Kính bạch chư Tôn Đức 

Kính thưa liệt quý vị, 

Ngày tháng của năm 2020 cũng sắp qua đi theo định luật biến thiên, nhưng dịch nhiễm 

Covid-19 cũng chưa dừng lại và không có hẹn ngày chấm dứt. Đây cũng là tiếng chuông cảnh 

tỉnh cho người tu học Phật của chúng ta, giác ngộ về đạo lý vô thường sanh diệt trong từng sát 

na. Như Tổ Quy Sơn đã dạy : “Nhất sát na gian, chuyển tức tức thị lai sanh, hà nãi yến nhiên 

không quá”.  

Chuẩn bị bước sang năm 2021 và Tết Tân Sửu, Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN 

Âu Châu, thăm hỏi kính viếng sức khoẻ của chư Tôn Đức Tăng Ni và Đồng Hương Đồng Bào 

Phật Tử trên toàn khắp lãnh thổ Âu Châu.  

Cầu nguyện Tam Bảo gia hộ chư Tôn Đức Tăng Ni và Đồng Hương Đồng Bào Phật Tử, 

cũng như các Tự Viện khắc phục được sự khó khăn chung của toàn thế giới, thân tâm thường 

an lạc với Pháp Phật nhiệm mầu vi diệu.  



Hội Đồng Điều Hành thành tâm ca ngợi tán thán tinh thần hành Đạo vừa qua của Tăng Ni 

Phật tử Âu Châu. Tuy trong hoàn cảnh khó khăn chung của bệnh Covid-19, tất cả chương trình 

Phật sự của các Tự Viện đều bế tắc, nhưng tinh thần tu học của Tăng Ni Phật tử không dừng lại 

mà còn thăng tiến nhiều hơn ngay chính tự thân của mỗi cá nhân. Đặc biệt trong cơn lủ lụt vừa 

qua tại các tỉnh miền trung Việt Nam, chư Tăng Ni Phật tử và các tự viện đã nỗ lực chung tay 

góp phần cứu trợ nhiệt tình. Nhân đây Hội Đồng Điều Hành thành tâm cảm niệm công đức vô 

lượng của chư Tăng Ni Phật tử và các tự viện đã không ngại khó vì hoàn cảnh chung mà còn nỗ 

lực tinh tiến trên con đường hành Bồ Tát Đạo. 

Mỗi một giai đoạn chướng ngại chông gai, là mỗi một thông điệp chuyển tải niềm tin kiên 

định, cũng là bài học kinh nghiệm trên lộ trình giác ngộ đến gần với chân lý, như Thiền sư Vạn 

Hạnh đã nói : 

Thân như điện ảnh hữu hoàn vô, 

Vạn mộc Xuân vinh Thu hựu khô, 

Nhậm vận thịnh suy vô bố úy, 

Thịnh suy như lộ thảo đầu phô. 

Nghĩa: 

Thân như bóng chớp chiều tà 

Cỏ Xuân tươi tốt thu qua rụng rồi 

Sá chi suy thịnh cuộc đời 

Thịnh suy như giọt sương rơi đầu cành. 

Có lẽ, một năm qua nhân loại đã nhận ra tính hư huyển không thật của vạn pháp. Đồng 

thời cũng thấy rõ sự bất lực của con người trước thiên tai bệnh dịch. Nhưng chung quy không 

ngoài nghiệp lực do con người nói riêng và chúng hữu tình nói chung đã tạo nên từ quá khứ. Do 

vậy, nguyện xin Tam Bảo từ bi gia hộ cho hết thảy chúng ta đầy đủ dũng lực vượt qua mọi 

chướng duyên trong hiện tại và tinh tấn tạo tất cả thiện nhân, ngỏ hầu xua tan màng mây u ám 

của thiên tai dịch bệnh đang bao phủ lên nhân loại. Đồng thời nguyện cầu cho thế giới hoà bình, 

nhân sanh an lạc, mưa gió thuận hoà, mùa màng tươi tốt, nhân loại ấm no. 

Kínhh bạch chư tôn Đức 

Kính thưa liệt quý vị, 

Nhân dịp năm mới 2021 và Tết Tân Sửu đang trên đường trở về trong lòng người con Việt 

tha hương, thay mặt Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu, 

kính chúc Chư Tôn Đức Trưởng Lão Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, quý Ni Trưởng, Ni Sư, 

chư Đại Đức Tăng Ni, Phước Trí Nhị Nghiêm, Phật Sự Viên Thành.  

Kính chúc quý Cộng đồng, Hội đoàn, Đoàn thể, Cơ quan Truyền thông, thân hào nhân sĩ, 

thiện hữu tri thức, cùng toàn thể Đồng hương Đồng bào Phật tử tại Âu Châu và các châu lục, 

thân tâm an lạc, vạn sự cát tường, sở cầu như nguyện. 

Kính. 
T.M. Hội Ðồng Ðiều Hành GHPGVNTN Âu Châu 

Đệ Nhất Chủ Tịch 
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