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THƯ CHÚC TẾT
Xuân ĐINH DẬU - 2017
Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Cung kính bái bạch: Đức Trưởng lão Hòa thượng Thượng Thủ, Chư tôn đức Hội Đồng Tăng
Già, Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT Việt Nam.
Kính bái bạch: Chư tôn Hòa thượng, Chư Thượng tọa, Chư Đại Đức Tăng, Chư Đại Đức Ni.
Kính thưa: Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Dũng, Quý Ban Hướng Dẫn GĐPT Việt Nam các
cấp trên toàn Thế Giới, quý Cựu Huynh trưởng, Cựu Đoàn viên GĐPT Việt Nam.
Kính thưa: Quý Thiện Hữu tri thức, Quý Ân nhân Bảo trợ, Quý thân quyến của Lam viên.
Cùng anh chị em Huynh trưởng, Đoàn sinh GĐPT Việt Nam trên toàn Thế Giới.
Xuân đã đến, tết đã về trên khắp mọi nẻo đường của quê hương và địa cầu, vạn vật đang tắm
mình trong ánh xuân huy hoàng, người con Phật trên khắp năm châu dâng cả lòng tôn kính cúng
dường khánh đản Đức Từ Thị Di Lặc tôn Phật, cung đón mùa xuân Đinh Dậu. Trong niềm hoan hỷ
đó, chúng con thành tâm đảnh lễ thập phương thanh tịnh đại đức Tăng già, dâng lên quý Ngài lòng
tôn kính trước sự chở che, chỉ dạy và tác thành mọi Phật sự của nhà Lam chúng con. Trân trọng tán
dương công đức hộ trì, sự đồng hành của toàn thể Quý Thiện Hữu tri thức, Quý Ân nhân Bảo trợ,
Quý thân quyến của Lam viên, và tinh thần dấn thân phụng sự lý tưởng của Huynh trưởng, Đoàn
sinh các cấp trên toàn Thế Giới, tất cả đã góp duyên lành cho Tổ chức Áo Lam thêm một năm thành
toàn Phật sự.
Kính thưa Quý Lam viên GĐPT Việt Nam trên toàn Thế giới!
Năm 2016 đã đi qua nhưng dư âm của những kỳ sum họp tình Lam vẫn còn ngọt ngào, nghĩa
cử cao đẹp trong Phật sự cứu trợ đồng bào miền Trung vẫn còn in đậm trong Lam viên và cộng đồng
dân tộc, những thành tựu trong tu học, huấn luyện, tinh thần vượt khó để duy trì và thăng tiến Tổ
chức đã là những quà phẩm thiết thực nhất chúng ta thành tâm cúng dường Tam bảo, cúng dường
Lịch Đại Tổ Sư và Chư vị tiền nhân, nguyện hồi hướng công đức về khắp pháp giới chúng sanh đồng
triêm lợi lạc.
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Anh Chị Em Lam viên quý mến!
Chúng ta bắt đầu một năm mới với nguồn năng lượng an lành, được xuất sanh từ bản thể
thanh tịnh của Tăng Già qua bức Thông điệp Phật Thành Đạo và Xuân An bình. Mỗi BHD, mỗi Lam
viên hãy tiếp nhận dòng nước cam lồ này bằng sự quán chiếu những lời chỉ dạy của Trưởng lão Hòa
thượng Thượng Thủ, ứng dụng vào cuộc sống với tinh thần luôn tỉnh thức trong suy nghĩ, hành
động, và lời nói, biết soi rọi lại tự thân để luôn thấy lỗi lầm mà sám hối, nguyện không thấy, không
nói, không nghe, không chê trách lỗi người, luôn biết khiêm hạ và sống theo lời dạy của Bồ tát Văn
Thù Sư Lợi dành cho Thiện Tài đồng tử "chỉ thấy phương tiện thiện xảo nơi thiện tri thức mà không
thấy lỗi lầm". Có thế mới thành tựu được Phật sự thăng tiến Tổ chức.
Tổ chức GĐPT Việt Nam dù đi qua bao phong ba, nhưng đến hôm nay đã trở thành một thực
thể hiện hữu trong lòng Đạo pháp, Dân tộc, Nhân loại là do tiền nhân dựng xây Gia đình Lam từ nền
phước của sự tu tập, phụng sự, lấy tình thương làm hơi ấm, lấy Bồ tát hạnh làm tư lương. Chúng ta
hôm nay hãy cùng nhau tiếp nối bằng sự tinh tấn tu học, huân phát Bồ đề tâm, luôn thân cận xứ để
kết duyên lành, phụng sự Tam bảo, phụng sự chúng sanh bằng tâm không lười mỏi, hóa giải nội kết
bằng hiểu và thương, chuyển hóa những ánh nhìn thiếu cảm thông bằng lập trường trong sáng của
Tổ chức, bằng thân giáo của mỗi Lam viên. Và như thế mỗi Huynh trưởng - Đoàn sinh GĐPT Việt
Nam sẽ là một sứ giả mang thông điệp Phật thành đạo, xuân an bình làm đẹp cho quốc độ mà áo
Lam chúng ta đang hành hoạt, và xứng đáng kế thừa truyền thống.
Kính bạch Chư tôn đức
Kính thưa quý liệt vị
Đón mừng mùa Xuân mới năm Đinh Dậu, chúng con thành tâm khánh chúc Chư tôn đức:
PHÁP THỂ KHINH AN - VIÊN MÃN BỒ ĐỀ NGUYỆN.
Kính chúc quý thiện hữu tri thức, ân nhân bảo trợ, Thân quyến của Lam viên: VẠN SỰ
HANH THÔNG SUỐT BỐN MÙA.
Thương quý chúc Hội Đồng Huynh trưởng cấp Dũng, BHD các cấp, Gia Trưởng, Liên Đoàn
Trưởng, Huynh trưởng, Đoàn sinh, cựu Huynh trưởng, cựu Đoàn sinh của tổ chức GĐPT Việt Nam:
ĐẠO TÂM BỀN VỮNG BÊN TÒA NHƯ LAI.
Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Từ Thị Di Lặc Tôn Phật.
PL.2560, ĐàLạt ngày 22 tháng 01 năm 2017
Trưởng Ban
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