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 Cách đây 43 năm, lần đầu tiên tôi được ăn Tết Việt Nam tại Boudha Gaya (Bồ Đề Đạo Tràng)  - nơi đức Phật 
Đắc-Đạo. Chính nơi này, tôi đã cảm nhận được nhiều sự mầu nhiệm mà tôi không ngờ có được trong cuộc đời này, 
trong đó có rất nhiều ước mơ, và một trong những mơ ước đó là được thấy có hình ảnh của ngôi Chùa Việt Nam 
đầu tiên tại nơi đất Phật. Sau bao nhiêu năm tháng trải qua đầy khó khăn khổ cực, niềm mơ ước ngôi Chùa Việt 
Nam tưởng chừng như tan vào mây khói! Nhưng mầu nhiệm thay; cuối cùng ngôi Chùa đã thành tựu trong sự kỳ 
diệu hơn cả sự mơ ước.

Để đánh dấu một giai đoạn Lịch sử và tri ân chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thầy Tổ, Hồn Thiêng sông núi và anh 
chị em học trò, đệ tử cùng chư thân hữu gia hộ và đóng góp nên ngôi Chùa mới được thành tựu như ngày hôm 
nay. Tôi; người sáng lập và thay mặt Ban tổ chức, trân trọng kính mời quý liệt vị hoan hỷ nhín chút thời giờ quý báu 
đến dự Tết Việt Nam - Tết Giáp Ngọ - tại An Việt Nam Phật Quốc Tự - Bồ Đề Đạo Tràng vào lúc 9 giờ sáng ngày mồng 
Một Tết Giáp Ngọ (31.01.2014).

Buổi lễ Tết lịch sử này được sự chứng minh của ngài U Nyaneinda - Phó chủ tịch Liên đoàn Phật giáo thế 
giới và đại diện nhiều nước có tại Thánh địa.

Sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ lớn cho thầy trò chúng tôi trong công việc làm Phước Đức đầy khó 
khăn thử thách trong cuộc đời này. Trân trọng kính mời

Thay mặt ban Tổ chức 
Người sáng lập kiêm tạm Trụ Trì

Kính gởi :   Anh chị và gia đình

Phật Lịch 2558  
Bồ Đề Đạo Tràng l 01.01.2014

* Vì đường xá Ấn Độ không được tiện nghi như các xứ Âu Mỹ và Việt Nam, xin hoan hỷ thông báo sớm để Ban tổ 
chức thu xếp việc ăn ở. Thành kính tri ân quý vị !
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