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Ngưỡng 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 GĐPTVN Âu Châu,
▪ Quý Huynh trưởng trong Ban Thường Vụ, Ủy viên, Phụ tá Ủy viên, Cộng sự viên của BHD-Âu
Châu,
▪ Quý 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 GĐPTVN Âu Châu thương kính,
Mùa xuân Di Lặc và ngày Tết cổ truyền văn hoá dân tộc đang về trong mỗi gia đình tâm linh và gia đình
huyết thống của những người con dân Việt xa xứ.
Trong thời khắc thiêng liêng, trang nghiêm, thanh tịnh đó, trước thềm năm mới Mậu Tuất 2018, Ban Hướng
Dẫn GĐPTVN Âu Châu, cùng toàn thể Lam viên Âu châu chúng con thành tâm kính chúc Chư Tôn Đức:
Pháp Thể Khinh An-Chúng Sanh Dị Độ-Đạo Quả Viên Thành. Chúng con cung kính niệm ân Chư Tôn
Đức đã từ mẫn giáo dưỡng, hướng dẫn tu học cho chúng con trong suốt thời gian qua để nên thân huệ mạng.
Chúng tôi nhất tâm cầu nguyện Phật lực gia bị 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
các Cấp đã kết nối tâm nguyện cùng nhau với tinh thần “Học Phật - Hành Hạnh Phật Tức Báo Ân Phật”,
trong tiêu hướng “Kiện Toàn và Cải Tiến Tổ Chức“. Kính chúc liệt quý vị: Thân Tâm Thường Lạc - Bồ
Đề Tâm Kiên Cố – Chí Tu Học Vững Bền và Viên Thành Lam Sự.
Kính thưa quý anh chị em Lam viên Âu Châu,
Gia Đình Phật Tử là một gia đình tâm linh, chúng ta là một đoàn thể có tu học, bằng chánh tín tam bảo và
chí nguyện sắc son phụng sự. Ngày xưa Đức Thế Tôn cũng có một tăng đoàn, và tăng đoàn của Đức Thế Tôn
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là sự nghiệp của Ngài. Ngài đã để hết tâm lực, trí lực và sức lực để xây dựng một tăng đoàn tiếp nối sự
nghiệp của Ngài.
Chúng ta là đoàn thể của những người có cùng một lý tưởng; cùng sinh hoạt trong một mái nhà tâm linh, có
tình huynh đệ - huyết thống Áo Lam và có hạnh phúc. Nếu chúng ta đích thực là một tế bào trong một cơ thể
của đoàn thể thì mỗi ngày mình đều có thể tiếp nhận được năng lượng của Hoà –Tin-Vui, Bi-Trí-Dũng, ba
điều luật của ngành Oanh và năm điều luật của ngành Thanh, Thiếu, Huynh trưởng và của sự bình an, hạnh
phúc. Tiếp nhận như vậy là để mình tự nuôi lớn mình, và để nuôi lớn tất cả tình huynh đệ, có trong anh, có
trong chị, có trong em và có trong mỗi chúng ta, trong tổ chức mình.
Làm bạn thiện trí thức của nhau, cùng nhau sách tấn tu học là một tăng thân phước báu lớn. Nếu trong mỗi
anh chị em mình vì bất đồng quan điểm cá nhân hay bất đồng quan điểm xây dựng tổ chức …, mà phải xa lìa
tình huynh đệ thì đó là một sự mất mát rất lớn. Cho nên, nếu mình còn là một tế bào trong đoàn thể, thì mình
có rất nhiều hạnh phúc. Có những người trong chúng ta không đủ phước báu cho nên đã bị chia xa. Không
có tăng thân là một niềm đau rất lớn.
Với niềm tin sắc son vào chánh pháp, vào tổ chức, vào chính tự thân của mỗi anh chị em thì chúng ta sẽ vượt
qua được những thử thách, khó khăn và những quan điểm bất đồng nhất định, trước thời đại mới, đề tài mới
và âu lo mới.
Ngày xưa sau khi thành đạo, Đức Thế Tôn biết rõ là nếu không có tăng đoàn Ngài không làm được sự
nghiệp của Ngài, cho nên ngay sau khi thành đạo, Ngài đã đi tìm những người cùng chí hướng để thành lập
tăng đoàn và tăng đoàn của Ngài rất hùng hậu. Chúng ta biết rằng mỗi người trong chúng ta đều có một ước
mơ, và ước mơ đó không thể nào thực hiện được sự tiếp nối, nếu không có đoàn thể có tu và học, có lý tưởng
phụng sự tha nhân.
Kính chúc quý anh chị em Lam viên Âu châu một năm mới Mậu Tuất Vô Lượng An Lành.
Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Tát.
Kính chào Tinh Tấn
PL. 2561, Âu Châu ngày 13 tháng 02 năm 2018
BHD GĐPTVN Âu Châu,
Trưởng Ban,

Nguyên Hòa - Phạm Phước Thuận
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