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Thư chúc Tết ĐINH DẬU 2017
của Trưởng Ban Hướng Dẫn
Gia Đình Phật tử Việt Nam tại Âu châu
Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Từ Thị Di Lặc Tôn Phật tác đại chứng minh
Cung kính bái bạch Chư Tôn Đức Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN-Âu Châu.
Kính bái bạch Thượng Toạ , Đại Đức Tổng Vụ Thanh Niên GHPGVNTN-Âu Châu.
Kính bái bạch Chư Tôn Đức Hoà Thượng, Chư Thượng Tọa, Chư Đại Đức Tăng,Ni.
Kính bạch Chư Tôn Đức Ân Sư Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT các cấp Quốc Gia và các Đơn vị Gia
Đình Phật Tử.
Kính thưa Quý Bác Gia Trưởng,quý Ân Nhân Bảo Trợ, quý thân bằng quyến thuộc của Huynh
trưởng, Đoàn sinh các cấp.
Kính thưa Quý Anh Chị trong Hội Đồng Huynh Trưởng cấp Dũng,cấp Tấn, quý Huynh trưởng trong
Ban Thường Vụ, Ủy viên, Phụ tá Ủy viên,Cộng sự viên của BHD-Âu châu, Ban Hướng Dẫn các
Quốc Gia và Ban Huynh Trưởng các Đơn vị GĐPT trực thuộc BHD.GĐPTVN-Âu châu.
Cùng toàn thể Lam viên GĐPT VN- Âu châu,
Mùa xuân là mùa của yêu thương,tha thứ,cảm thông! là Niềm Tin yêu - Hy vọng - Tuổi trẻ vươn lên. Giao
thừa là thời khắc thiên liêng, nhiệm mầu trong lòng người con dân Việt Nam nói chung và người con Phật
nói riêng. Cùng nhau dọn lòng để cung đón một mùa xuân mới, mùa xuân Di Lặc trong niềm hoan hỷ, tự tại,
an vui, chuyển hoá tâm thức trong mỗi tự thân. Và lắng tâm thanh tịnh, nhất tâm cầu nguyện cho thế giới
hoà bình, chúng sanh an lạc, kẻ còn người mất được ân triêm lợi lạc.
Trước thềm năm mới Đinh Dậu 2017, chúng con xin thay mặt Ban Hướng Dẫn GĐPTVN-Âu châu, cùng
toàn thể Lam viên Âu châu, với tất cả tấm lòng thành kính, chúng con cung kính đảnh lễ Chư tôn đức Ân sư
giáo dưỡng, quý Thầy ,Cô Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT VN- Âu châu. Chư tôn đức Tăng-Ni là hạnh nguyện
pháp vương, là gương sáng soi mười phương, là con thuyền thanh lương đưa chúng con đến bờ thơm hương
bằng sức gia trì dũng lực, bằng tuệ giác giải thoát và những dòng pháp nhũ ngọt ngào, thương yêu nuôi
dưỡng đàn con Áo Lam. Chúng con cung kính niệm ân giáo dưỡng của Chư tôn đức.
Chúng tôi xin hướng về ngôi tam bảo nguyện cầu chứng minh cho những tâm nguyện của quý Bác Gia
Trưởng, quý Ân Nhân Bảo Trợ, quý Gia đình thân bằng quyến thuộc của Huynh trưởng, Đoàn sinh, cùng
quý Huynh trưởng - Niên trưởng, quý Huynh trưởng các Cấp đã kết nối tâm nguyện cùng chúng tôi với tinh
thần “ Phụng Sự Chúng Sanh tức Cúng Dường Chư Phật”, quý vị đã hằng quan tâm, trợ duyên cho đoàn
thể Áo Lam Âu châu được viên thành Phật sự. Kính thành tâm tán thán công đức của liệt quý vị.
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Quý anh chị em Lam viên Âu châu thân kính !
Trong lời dạy tha thiết sau cùng trong kinh Di Giáo của đức Phật trước khi nhập Niết bàn: „ Các Thầy Tỳ
kheo, phải ý thức toàn bộ cuộc đời là chuyển biến,vô thường, có kết hợp thì có tan rã, đừng lo buồn gì
cả.Ngược lại, cuộc đời như thế thì các Thầy phải cầu tự độ, đem ánh sáng,trí tuệ diệt trừ hắc ám vô
minh, vũ trụ quả thật là mỏng manh, không một thứ chi bền bỉ“ và „…. hãy thường nhất tâm, nỗ lực cần
cầu tuệ giác giải thoát. Toàn thể vũ trụ, dù pháp biến động hay pháp bất động đều là trạng thái bất an và
tan rã…“. Trong định luật vô thường của tuần hoàn vũ trụ bao la, con người là trung tâm chính của vạn
pháp hữu vi hay vô vi, tự tính của nó là trùng trùng duyên khởi. Cho nên, Đức Phật cũng đã dạy: „ Mọi cảnh
,mọi vật đều biến hoá, nhưng biến hoá chân thật nhất là tâm của con người và tâm của tất cả chúng
sanh„. Nếu trong mỗi chúng ta đều nhận biết,quán chiếu và tự chuyển hoá tâm thức như lới đức Phật dạy,
thì xuân đến -xuân đi, xuân bất tận… Xuân qua - xuân lại mãi còn xuân…. . Thời gian năm tháng trôi qua,
bao thách thức, cơ hội, khó khăn…, bao biến thiêng của thời đại, cuộc sống nhân sinh, nhưng Lam viên
chúng ta đã nhận chân đích thực được giá trị tuệ giác giải thoát, luôn khuyến tấn nhau tinh tấn tu học, hộ trì
tam bảo, hoàn thành Lam sự và chuẩn bị thực hiện cho những công tác trọng yếu, tiêu hướng hoạt động của
Ban Hướng Dẫn Âu Châu nhiệm kỳ mới 2016 – 2020.
Vì, „Chính những gì mình đem lại cho mọi người mới tạo được an lạc toàn vẹn. Chính cái mình ban ra
sẽ góp phần làm cho mình lớn mạnh trong suy nghĩ, trong hành động và trong lời nói, lấy mình làm
thành trì nương tựa cho chính mình." . Có như vậy ! chúng ta mới đơm hoa kết trái cho tâm xuân an vui,
tâm xuân yêu thương trong mỗi chúng ta và vun xới cho vườn cây xanh hạnh phúc tương lai của đàn em thân
yêu.
Năm hết-Tết tới, Chúng con xin cung kính đảnh lễ,thành tâm kính chúc Chư Tôn Đức:
Pháp Thể Khinh An, Huệ Đăng Thường Chuyển , Phật Sự Viên Thành.
Kính chúc quý Bác Gia Trưởng,quý Ân Nhân Bảo Trợ, quý thân bằng quyến thuộc của Huynh trưởng, quý
Đoàn sinh, quý Huynh trưởng các cấp một năm mới Đinh Dậu 2017:
Vô lượng An Lành, Vạn Sự Thắng Duyên, Lam Sự Viên Thành và Cát Tường Như ý.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát

PL. 2560, Âu Châu ngày 15 tháng 01 năm 2017
BHD GĐPTVN Âu Châu
Trưởng ban,

Nguyên Hòa – Phạm Phước Thuận
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