
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

Kính bái bạch Hòa Thượng Phương Trượng 

Vị khai sơn Tổ Đình Viên Giác và Tu Viện Viên Đức tại Đức Quốc 

 

 Kính bạch Hòa Thượng Phương Trượng, chúng con kí́ ́́nh chúc mừng buổi 

lễ nhận lảnh Huân Chương Quốc Gia Hạng Nhất do Tổng Thống CHLB Đức 

Quốc Steinmeier trao tặng đến HTPT qua ông Thị Trưởng Onay thành phố 

Hannover vào ngày 08.12.2021 diễn ra thật long trọng và chu đáo, đây là một vinh 

dự cao quý cho cá nhân HT nói riêng và cũng là niềm vinh hạnh cho GHPGVNTN 

và hàng Phật tử tại gia chúng con nói chung. Qua bài diễn văn đã được HT phát 

biểu tại Rathaus Hannover bằng 2 ngôn ngữ Đức – Việt nội dung rất tinh tế và sâu 

sắc, mang đậm tinh thần Bi-Trí-Dũng trong giáo lý Phật Đà. 

 Cùng với ngày lễ  Niệm Tứ Trọng Ân được tổ chức vào chủ nhật ngày 

12.12.2021 vừa qua tại Tổ Đình Viên Giác nơi Đại Hùng Bửu Điện trang nghiêm 

thanh tịnh, trên có chư Phật chư Bồ Tảt chứng minh, quý Chư Tôn Thiền Đức 

Tăng Ni và quý Phật tử đồng hương hân hoan tề tựu đông đủ, cộng thêm sự có 

mặt những Quan Chức đại diện cơ quan thành phố Hannover đã làm tăng thêm 

phần long trọng, buổi lễ Niệm Ân được diễn ra thật trang nghiêm và thành tựu 

viên mãn. 

 Chúng con mặc dù không hội đủ thắng duyên về Tổ Đình đảnh lễ và cung 

hỷ Hòa Thượng, nhưng vẫn theo dỏi những livestream trên trang nhà Facebook 

của Tổ Đình Viên Giác cập nhật đăng tải, nhận được đầy đủ nhiều hình ảnh của 

hai buổi lể nói trên. 

 Kính bạch Hòa Thượng, Ngài đã gieo thêm hạt giống của loài hoa mới vào 

vườn hoa tâm linh nơi xứ Âu Châu tuyết lạnh nầy, đó là hoa Sen tinh khiết biễu 

tượng của Phật Giáo, qua thời gian hơn 45 năm vầy công chăm sóc, giờ Sen đã 

nở hoa và hương thơm của Hoa Giác Ngộ tỏa hương thơm ngát cả trời Âu, Ngài 

đã và dang không ngừng nghỉ dìu dắt cứu độ chúng sanh trên con đường tu tập 

theo ch́́ ánh Pháp của đấng Như Lai. Chúng con vô cùng may mắn hạnh phúc là 

đệ tử của vị Minh Sư Bồ Tát như Ngài. 

 Ngài rất xứng đáng được tôn vinh. 

 Nhân dịp ngày Niệm Tứ Trọng Ân, chúng con thành kính dâng lời tỏ lòng 

tri ân trân trọng nhất lên HTPT, niệm ơn công đức cao cả và lòng từ bi vị tha vô 

biên của Ngài. 

 Chúng con kính nguyện chư Phật chư Bồ Tát gia hộ Hòa Thượng Phương 

Trượng và quí Chư Tôn Đức Tăng Ni Pháp Thể khinh An, Chúng Sanh Dị Độ, 

Phật Sự Viên Mãn 
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