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BAN BIÊN TÆP 
 

Chû TrÜÖng:   Ban HÜ§ng DÅn GñPTVN tåi Canada 
Chû biên:  Htr  THi NGUY N Huÿnh Ng†c Tr†ng 
Phø tá:  Htr  NGUYÊN TiNH Phåm Xuân Quang 
Biên tÆp viên: Htr  TÂM TR¿C Huÿnh Væn Trung 
 Htr  MINH L¶C TrÀn Væn L®i  
 Htr  NGUYÊN ÙNG Lê Chí ñ©i  
 Htr  GIA BìNH Ôn Gia ñiŠn 
 Htr  THIŒN TàI NguyÍn H»u Th‰ PhiŒt  
 Htr  DIŒU THANH Quách ThÎ Dung  
 Htr  TÂM MINH THÙC TrÀn ñình H®i 
KÏ thuÆt: Htr  CHI‰u l¿c Ngô QuÓc DÛng 
 Htr  QUäNG LONG Hà Væn SÖn 

 



 

3/156 Kỷ Yếu 30 Năm Thành Lập BHD/ GĐPTVN/ CAN 

ñôiL©i Phi L¶ 
 
 
 Ba mươi năm GĐPTVN Tại Canada là dòng thời 
gian kết nối từng ngày một, liên tục như một cuộn phim ghi 
dấu tất cả những hoạt động của chúng ta trong khoảng thời 
gian ấy. Ba mươi năm là sự kết nối của… mười ngàn chín 
trăm năm mươi ngày xoay vần không gián đoạn: cuối đêm 

của ngày trước là ban mai của ngày hôm sau. Cuộn phim 30 năm GĐPTVN/ Canada là tổng hợp 
những cuộn phim 30 năm của mỗi mỗi anh chị em chúng ta, từ huynh trưởng, đoàn sinh, phụ 
huynh, thân hữu cho đến Chư Tôn Thiền Đức hằng lưu tâm, theo dõi, chăm lo cho chúng ta… 
 
 Theo dòng thời gian ấy, chúng ta - những diễn viên của cuốn phim sẽ nhận thấy rằng: tùy 
theo vị trí của chúng ta trong xã hội, trong gia đình của chúng ta, và trong GĐPT... mà chúng ta 
mỗi ngày đều diễn giống nhau, không sai sót: một ngày như mọi ngày! (ngày nào mà chúng ta 
diễn… không đạt, là ngày đó phiền não nổi lên, chúng ta phải mau mau điều chỉnh cho ngày hôm 
sau). Tóm lại, ba mươi năm hay là mười ngàn chín trăm năm mươi ngày vừa qua, chính là Ngày 
Hôm Nay – Ngày Lưu Niệm. 
 
 Hôm nay, chúng ta đang “bước ra” khỏi dòng thời gian đang trôi, nhìn lại phía sau chợt 
nhận thức rằng: “cũng có nhiều sự việc đã được thực hiện đấy chứ!”. Cuốn phim 30 năm GĐPT 
VN tại Canada đang được trình chiếu trước các anh, các chị, các em không phải để tự hào về 
những thành quả mà chúng ta đạt được hay rút khuyết điểm về những gì mà chúng ta thất bại. 
Bởi vì, có gì để tự hào khi mà đó chỉ là những công việc thường nhật! Và còn gì để sửa sai cho 
sự kiện đã xảy ra trong quá khứ (hay là chúng ta đã sửa sai rồi vào ngày hôm sau).  
 
 Thế cho nên, cuộn phim Ba mươi năm GĐPTVN tại Canada chỉ để Lưu Niệm mà thôi, 
không hơn không kém! Xem xong, chúng ta hảy quên nó, để rồi lại cùng nhau bước vào dòng 
thời gian “Một Ngày Như Mọi Ngày”! 
 
 
Ấn Cát Tường Thương Tặng Nhau! 
Ban Biên Tập 
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NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT ! 
 
Ngưỡng bái bạch Chư Tôn Thiền Đức, 
Kính thưa Quý Anh Chị Lam Viên khắp nơi, 
 

 Dư âm Lễ Hội Mừng 30 Năm Thành Lập BHD/GĐPTVN Tại Canada vào đầu tháng 10 
vừa qua tại chùa Hương Đàm vẫn còn vang vọng đâu đây. Và hôm nay chúng con lại hân hoan 
giới thiệu cùng Quý Ngài (và quý Anh Chị) tập Kỷ Yếu Mừng 30 Năm Hợp Nhất mà chúng con 
vừa mới hoàn thành. 
 
 Tuy tập Kỷ Yếu chỉ dày khoảng 150 trang nhưng gói gém biết bao kỷ niệm, kỷ niệm 
những ngày đầu hợp nhất khó khăn. Đất nước Canada rộng lớn, tập thể người Việt tỵ nạn lúc ấy 
vẫn còn rời rạc, các chùa sinh hoạt đơn lẻ, cá biệt nên không phải dễ để có thể kết hợp được các 
đơn vị GĐPT thành một khối. Và chúng con biết rằng chỉ khi nào hợp nhất được thì mới có thể 
hỗ trợ nhau hoàn thành mục đích của GĐPT là Đào Luyện Thanh Thiếu Đồng Niên Thành Phật 
Tử Chân Chính. Mục đích này là kim chỉ nam, là khuôn vàng thước ngọc, đã dẫn dắt chúng con, 
uốn nắn chúng con, sách tấn chúng con càng ngày càng tinh tấn tu tập để có thể hoàn thành tâm 
nguyện mà chúng con đã chí thành phát nguyện trước sự chứng minh của Tam Bảo, của Chư Tôn 
Thiền Đức. 
 Sứ mạng của người Huynh trưởng GĐPT là một sứ mạng không ngày kết thúc. 30 năm 
này trôi qua, 30 năm tới lại đến, thế hệ huynh trưởng này bước qua, thế hệ huynh trưởng kế thừa 
tiếp nối... Sứ mạng giáo dục là một sứ mạng trường kỳ, giáo dục bản thân và giáo dục đàn em, 
tuy hai mà một. 
 
 Với sự giáo dưỡng của Chư Tôn Thiền Đức, với sự quan tâm hướng dẫn của quý anh chị 
huynh trưởng tiền bối, với sự hỗ trợ từ tâm lực cho đến tài lực của đồng bào phật tử khắp nơi, 
GĐPTVN Tại Canada chúng con sẽ tiến bước chậm rãi, vững chắc vào chu kỳ 30 năm sắp tới. 
 
 Và giờ đây, chúng con cung kính thỉnh mời Chư Tôn Thiền Đức (và quý anh chị) cùng 
chúng con ngược dòng thời gian... 
 

30 năm qua... một kỷ niệm!  -  30 năm qua... một ân tình!  - 
30 năm qua... SEN NỞ TRÊN ĐẤT TUYẾT! 

 
Trân trọng bái bạch ! 
 
Trưởng ban BHD/GĐPTVN/CAN 
Minh Chơn Nguyễn Văn Chính 

ll©©ii  mmªª  ÇÇÀÀuu  



 

5/156 Kỷ Yếu 30 Năm Thành Lập BHD/ GĐPTVN/ CAN 

    
                       

                                
                                                                                                                                                                           

 
Trời thu lạnh nhớ người... vừa khuất bóng 
Đóa hoa đàm rơi rụng... dấu an nhiên 
Vững chãi... thảnh thơi... giữa ngũ trược... lụy phiền 
Trì giới... nghiêm thân... hành bồ tát đạo 
Thượng cầu... hạ hoá... Phật ân Ôn báo 
Hướng dẫn tài bồi... bao thế hệ Tăng Ni 
Cuộc thế đổi thay... Ôn vẫn vẹn từ bi 
Bảo bọc... đỡ nâng... đàn con Lam tiến bước  
Nhắc chúng con... “đời ngũ trược xin nguyện vào trước” 
Thương mến... quan tâm... từng Phật sự... khêu đèn 
Đồng hành cùng nhà Lam qua những đêm đen 
Để hôm nay... khắp năm châu... cờ sen tỏa rạng 
Đảnh lễ... tri ân... con nguyện lòng thắp sáng 
Bi...Trí... Dũng tâm... để tiếp nối hạnh lành 
Đi vào cuộc đời... tưới tẩm những mầm xanh 
Phụng sự... tập tu... tâm thành bái vọng 
 

Phương Hiếu 
TRẦN THI THU THẮM 
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CCáácc  BBaann  HHÜÜ§§nngg  DDÅÅnn  GGññPPTTVVNN 
ttååii  CCaannaaddaa  QQUUAA  3300  NNˆ̂MM  

  
  

 
 
NHIỆM KỲ I (1987-1990) 
 

a) Ban Thường Vụ : 
 

Trưởng ban :     Htr. Cấp Tấn Tâm Trí Tư Đồ Minh 
Phó Trưởng ban  Ngành Nam :  Htr. Minh Trí Quách Chí Cường 
Phó Trưởng ban Ngành Nữ:   Htr. Tâm Huệ Nguyễn Sỹ Phượng 
Tổng thư Ký :     Htr. Cấp Tập Minh Chơn Nguyễn Văn Chính 
Phó Tổng thư Ký :    Htr. Thị Nguyện Huỳnh Ngọc Trọng 
Thủ quỹ :     Htr. Diệu Hiệp Dương Kim Anh 
Đại diên BHD Miền Đông :  Htr Diệu Hiệp Dương Kim Anh (kiêm) 
Đại diện BHD Miền Tây :  Htr. Cấp Tập Minh Lộc Trần Văn Lợi 
Ủy Viên Nội vụ:   Htr. Cấp Tấn Tâm Trí Tư Đồ Minh (kiêm) 
 

b) Ủy Viên : 
 

Ủy Viên Tổ kiểm :   Htr. Nguyên Thận Nguyễn Văn Cẩn 
Ủy Viên Nghiên huấn :  Htr. Cấp Tập Minh Lộc Trần Văn Lợi (kiêm) 
Ủy Viên Tu thư & Báo chí :  Htr. Chiếu Lực Ngô Quốc Dũng 
Ủy Viên Hoạt động Thanh niên : Htr. Tuệ Hiển Nguyễn Thanh Nhã 
Ủy Viên Thể thao :   Htr. Tâm Thức Đoàn Duy 
Ủy Viên Văn nghệ :   Htr. Minh Đức Trần Quốc Tiến 
Ủy Viên Doanh tế & Xã hội :  Htr. Tâm Thông Nguyễn Thị Trúc Hương 
Ủy Viên Thanh Nam:   Htr. Nguyên Dự Nguyễn Văn Dũng 
Ủy Viên Thanh Nữ :   Htr. Minh Hiển Lâm Huệ Quân 
Ủy Viên Thiếu Nam:   Htr Tâm Quảng Lê Văn Phương 
Ủy Viên Thiếu Nữ:   Htr Diệu Trí Bạch Hồng 
Ủy Viên Oanh vũ Nam:  Htr. Quảng Thịnh Vũ Văn Khắc Việt 
Ủy Viên Oanh vũ Nữ:   Htr. Diệu Thanh Quách Thị Dung 
 

"Vạn sự khởi đầu nan". Phật sự hay Lam sự cũng không ngoại lệ, Ban Hướng Dẫn Trung Ương 
đầu tiên của GĐPT-VN tại Canada chỉ sau 2 tháng phải tùy thuận theo đa số, phải "tùy duyên bất 
biến", phải ứng dụng "Lục Hòa" để triệu tập Đại Hội Bất Thường Huynh Trưởng GĐPT-VN 
toàn quốc Canada lần đầu tiên để bổ xung nhân sự cho Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT-VN 
tại Canada lúc bấy giờ. 
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ĐẠI HỘI BẤT THƯỜNG NGÀY 3/ 7/ 1988 TẠI CHÙA TỪ ÂN ĐỂ BỔ XUNG BAN VIÊN 
BHD NHIỆM KỲ I (1987-1990)  

 
a) Ban Thường Vụ : 

 

Trưởng ban :     Htr. cấp Tấn Tâm Trí Tư Đồ Minh 
Phó Trưởng ban  ngành Nam :  Htr. Cấp Tập Minh Chơn Nguyễn Văn Chính 
Phó Trưởng ban ngành Nữ:   Htr. Diệu Trang Quách Thị Nhung 
Tổng Thư Ký :    Htr. Thị Nguyện Huỳnh Ngọc Trọng  
Phó Tổng thư ký :    Htr. Trí Tín Từ Hoàng Hoa Kim 
Thủ quỹ :     Htr. Hiền Ngọc Lê Thị Mỹ Dung 
Đại diên BHD Miền Đông :  Htr. Tịnh Niệm Nguyễn Gia Cường 
Đại diện BHD Miền Tây :  Htr. Minh Lộc Trần Văn Lợi 
Ủy Viên Nội vụ:   Htr. Chiếu Lực Ngô Quốc Dũng 
 

b) Ủy Viên : 
 

Ủy Viên Nghiên huấn :  Htr. Minh Lộc Trần Văn Lợi (kiêm) 
Ủy Viên Tu thư & Giáo dục :  Htr. Cấp Tín Quảng Tấn Nguyễn Văn Thắng 
Ủy Viên Báo chí:   Htr. Chiếu Lực Ngô Quốc Dũng (kiêm) 
Ủy Viên Thể thao :   Htr. Tâm Thức Đoàn Duy 
Ủy Viên Văn nghệ :   Htr. Minh Đức Trần Quốc Tiến 
Ủy Viên Doanh tế & Xã hội :  Htr. Tâm Thông Nguyễn Thị Trúc Hương 
Ủy Viên Thanh Nam:   Htr. Nguyên Dự Nguyễn Văn Dũng 
Ủy Viên Thanh Nữ :   Htr. Minh Hiển Lâm Huệ Quân 
Ủy Viên Thiếu Nam:   Htr. Tâm Quảng Lê Văn Phương 
Ủy Viên Thiếu Nữ:   Htr. Diệu Trí Bạch Hồng 
Ủy Viên Oanh vũ Nam:  Htr. Quảng Thịnh Vũ Văn Khắc Việt 
  

NHIỆM KỲ II (1990 – 1993) 
 

a) Ban Thường Vụ: 
 

Trưởng ban :     Htr. Cấp Tấn Tâm Trí Tư Đồ Minh 
Phó Trưởng ban  Ngành Nam :  Htr. Cấp Tín Đồng Duyên Trương Đình Phước 
Phó Trưởng ban Ngành Nữ:   Htr. Cấp Tập Diệu Trang Quách Thị Nhung 
Tổng Thư Ký :    Htr. Cấp Tập Thị Nguyện Huỳnh Ngọc Trọng  
Phó Tổng thư ký :    Htr. Nguyên Kiệm Trần Đình Ky 
Thủ quỹ :     Htr. Minh Đức Trần Quốc Tiến 
Kế nhiệm Thủ quỹ    Htr. Minh Thạnh Trần Ngọc Xướng 
Đại diện BHD Miền Đông :  Htr Cấp Tín Minh Chơn Nguyễn Văn Chính 
Đại diện BHD Miền Tây :  Htr. Cấp Tín Minh Lộc Trần Văn Lợi 
Ủy Viên Nội vụ:   Htr. Cấp Tín Đồng Duyên Trương Đình Phước (kiêm) 
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b) Ủy Viên: 
 

Ủy Viên Nghiên huấn & Tu thư Htr. Cấp Tín Quảng Tấn Nguyễn Văn Thắng 
Ủy Viên Văn nghệ & Báo chí : Htr. Cấp Tập Chiếu Lực Ngô Quốc Dũng 
Ủy Viên HĐTN & Thể thao :  Htr. Thị Thiệt Nguyễn Văn Tự 
Ủy Viên Doanh tế & Xã hội :  Htr. Cấp Tập Như Thành Phan Vĩnh Đức 
Phụ tá Phó ban Ngành Nữ : Htr. Nguyên Hồng Bùi Thị Cẩm Túy 
 

 
NHIỆM KỲ III (1993 – 1996) 
 

a) Ban Thường Vụ: 
 

Trưởng ban :     Htr. Cấp Tấn Tâm Trí Tư Đồ Minh 
Phó Trưởng ban  Ngành Nam :  Htr. Cấp Tín Đồng Duyên Trương Đình Phước 
Phó Trưởng ban Ngành Nữ:   Htr. Cấp Tập Diệu Trang Quách Thị Nhung 
Tổng Thư Ký :    Htr. Cấp Tín Chiếu Lực Ngô Quốc Dũng 
Thủ quỹ :     Htr. Cấp Tập Nguyên Hải Nguyễn Văn Khánh Vân 

kế nhiệm Thủ quỹ :  Htr. Cấp Tập Nguyên Viễn Bành Ngọc Diêu 
Đại diện BHD Miền Đông :  Htr. Cấp Tín Minh Chơn Nguyễn Văn Chính 
Đại diện BHD Miền Tây :  Htr. Cấp Tín Minh Lộc Trần Văn Lợi 
Ủy Viên Nội vụ:   Htr. Cấp Tín Đồng Duyên Trương Đình Phước (kiêm) 
 

b) Ủy Viên: 
 

Ủy Viên Tổ kiểm:   Htr. Nhuận Phước Lê Văn Rớt   
Ủy Viên Nghiên huấn   Htr. Cấp Tập Nguyên Ứng Lê Chí Đời 
Ủy Viên Tu Thư & Báo chí :  Htr. Cấp Tập Thị Nguyện Huỳnh Ngọc Trọng  
Ủy Viên HĐTN & Thể thao :  Htr. Cấp Tập Thị Thiệt Nguyễn Văn Tự 
Ủy Viên Văn nghệ:   Htr. Minh Hoàng Lê Minh Nguyên Vũ 
Ủy Viên Doanh tế & Xã hội :  Htr. Cấp Tập Như Thành Phan Vĩnh Đức 
Phụ tá Ủy Viên Nghiên huấn:  Htr. Tâm Quảng Lê Văn Phương 
 
NHIỆM KỲ IV (1996 – 1999) 
 

a) Ban Thường Vụ : 
 

Trưởng ban :     Htr. Cấp Tấn Tâm Trí Tư Đồ Minh 
Phó Trưởng ban  Ngành Nam :  Htr. Cấp Tín Đồng Duyên Trương Đình Phước 
Phó Trưởng ban Ngành Nữ:   Htr. Cấp Tập Diệu Trang Quách Thị Nhung 
Tổng Thư Ký :    Htr. Cấp Tín Chiếu Lực Ngô Quốc Dũng 
Phó Tổng thư ký:   Htr. Thiện Minh Trần Thanh Bình 
Thủ quỹ :     Htr. Cấp Tập Nguyên Viễn Bành Ngọc Diêu 
Đại diện BHD Miền Đông :  Htr Cấp Tín Minh Chơn Nguyễn Văn Chính 
Đại diện BHD Miền Tây :  Htr. Cấp Tín Minh Lộc Trần Văn Lợi 
Ủy Viên Nội vụ:   Htr. Cấp Tín Đồng Duyên Trương Đình Phước (kiêm) 
 
 



 

9/156 Kỷ Yếu 30 Năm Thành Lập BHD/ GĐPTVN/ CAN 

b) Ủy Viên : 
 

Ủy Viên Tổ kiểm:   Htr. Nhuận Phước Lê Văn Rớt   
Ủy Viên Nghiên huấn   Htr. Cấp Tín Minh Chơn Nguyễn Văn Chính (kiêm) 
Ủy Viên Tu Thư & Báo chí :  Htr. Cấp Tập Thị Nguyện Huỳnh Ngọc Trọng 
Kế nhiệm UV Tu Thư & Báo Chí: Htr. Thiện Thắng Lê Thái  
Ủy Viên HĐTN & Thể thao   Htr. Cấp Tập Thị Thiệt Nguyễn Văn Tự 
Ủy Viên Văn nghệ:   Htr. Cấp Tập Nguyên Ứng Lê Chí Đời 
Ủy Viên Doanh tế & Xã hội :  Htr. Cấp Tập Như Thành Phan Vĩnh Đức 
 
NHIỆM KỲ V (1999 – 2002) 
 

a) Ban Thường Vụ: 
 

Trưởng ban :     Htr. Cấp Tấn Tâm Trí Tư Đồ Minh 
Phó Trưởng ban  Ngành Nam :  Htr. Cấp Tín Minh Chơn Nguyễn Văn Chính 
Phó Trưởng ban Ngành Nữ:   Htr. Cấp Tập Nguyên Viễn Bành Ngọc Diêu 
Tổng Thư Ký :    Htr. Cấp Tín Chiếu Lực Ngô Quốc Dũng 
Phó Tổng thư ký:   Htr. Cấp Tập Thiện Minh Trần Thanh Bình 
Thủ quỹ :     Htr. Cấp Tập Quảng Hòa Huỳnh Công Vinh 
Đại diện BHD Miền Đông :  Htr Cấp Tập Nguyên Hưng Nguyễn Phú Quốc 
Đại diện BHD Miền Tây :  Htr. Cấp Tín Minh Lộc Trần Văn Lợi 
Ủy Viên Nội vụ:   Htr. Cấp Tín Đồng Duyên Trương Đình Phước  
 

b) Ủy Viên: 
 

Ủy Viên Tổ kiểm:   Htr. Cấp Tập Minh Đức Trần Quốc Tiến  
Ủy Viên Tu Thư & Nghiên huấn Htr. Cấp Tín Minh Chơn Nguyễn Văn Chính (kiêm) 
Ủy Viên Báo chí :   Htr. Cấp Tập Thiện Thắng Lê Thái 
Ủy Viên Văn nghệ:   Htr. Cấp Tín Thị Thiệt Nguyễn Văn Tự 
Ủy Viên Doanh tế & Xã hội :  Htr. Cấp Tín Nguyên Ứng Lê Chí Đời 
Ủy Viên HĐTN   Htr. Nguyên Minh Nguyễn Văn Ngọ  
UV Thanh Nam   Htr. Giác Tấn Lê Quốc Sơn 
UV Thanh Nữ    Htr. Cấp Tín Diệu Trang Quách Thị Nhung 
UV Thiếu Nam   Htr. Cấp Tập Quảng Chương Ngô Phi Văn 
UV Thiếu Nữ    Htr. Cấp Tập Quảng Tín Ngô Thị Thùy Trang. 
UV Oanh Vũ Nam   Htr. Cấp Tập Nguyên Tịnh Phạm Xuân Quang 
UV Oanh Vũ Nữ   Htr. Tịnh Tín Trương Thị Mỹ Bê 
Phụ Tá 1 UV Báo Chí   Htr. Diệu Thanh Quách Thị Dung 
Phụ Tá 2 UV Báo Chí   Htr. Diệu Hiển Nguyễn Việt Châu  
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NHIỆM KỲ VI (2002 – 2006) 
 

a) Ban Thường Vụ: 
      

Trưởng Ban    Htr. Cấp Tấn Tâm Trí Tư Đồ Minh  
Phó TB Ngành Nam   Htr. Cấp Tấn Minh Chơn Nguyễn Văn Chính  
Phó TB Ngành Nữ   Htr. Cấp Tín Nguyên Viễn Bành Thị Ngọc Dieu  
Tổng Thư Ký    Htr. Cấp Tín Quảng Nghĩa Lê Đình Tú  
Phó TTK    Htr. Cấp Tập Thiện Thắng Lê Thái  
Thủ Quỹ    Htr. Cấp Tập Diệu Hiển Nguyễn Việt Châu  
Đại Diện BHD tại Miền Đông Htr. Cấp Tập Minh Trí Quách Chí Cường  
Đại Diện BHD tại Miền Tây  Htr. Cấp Tín Nguyên Ứng Lê Chi Đời  
UV Nội Vụ    Htr. Cấp Tấn Minh Chơn Nguyễn Văn Chính (kiêm) 
 

b) Ủy Viên: 
      

UV Tu Thư & Nghiên Huấn  Htr. Cấp Tín Tâm Trực Huỳnh Văn Trung  
UV Báo Chí    Htr. Cấp Tập Minh Đức Trần Quốc Tiến  
UV Doanh Tế & Xã Hội  Htr. Cấp Tập Quảng Hòa Huỳnh Công Vinh     
UV Thiếu Nam   Htr. Cấp Tập Tuệ Quang Lê Văn Hoàng  
UV Thiếu Nữ    Htr. Cấp Tín Diệu Trang Quách Thị Nhung  
UV Oanh Vũ Nam   Htr. Cấp Tập Minh Nguyện Nguyễn Hoàng Vũ  
UV Oanh Vũ Nữ   Htr. Không Tuyền Hoàng Thị Như Mai 
 

c) Phụ Tá Ban Viên: 
      

Phụ Tá TB (Ngoại Vụ)  Htr. Cấp Tín Minh Lộc Trần Văn Lợi  
Phụ Tá 1 UV Báo Chí   Htr. Cấp Tập Diệu Hiển Nguyễn Việt Châu (kiêm) 
Phụ Tá 2 UV Báo Chí   Htr. Cấp Tập Quảng Tín Ngô Thị Thùy Trang    
Phụ Tá UV Doanh Tế & Xã Hội Htr. Cấp Tập Viên Nguyệt Tiêu Thị Nga  
Phụ Tá UV Thiếu Nam  Htr. Minh Tạo Lê Hùng Quốc Việt     
Phụ Tá UV Thiếu Nữ   Htr. Cấp Tập Viên Nguyệt Tiêu Thị Nga (kiêm) 
Phụ Tá UV Oanh Vũ Nam  Htr. Quảng Hiếu Lê Đình Thanh Trung     
Phụ Tá UV Oanh Vũ Nữ  Htr. Viên Liễu  Nguyễn Thị Hòang Oanh 
  

NHIỆM KỲ VII (2006 – 2010) 
 

a) Cố Vấn Chuyên Môn Htr. Cấp Dũng Tâm Trí Tư Đồ Minh 
 

b) Ban Thường Vụ: 
      

Trưởng Ban    Htr. Cấp Tấn Minh Chơn Nguyễn Văn Chính  
P. Trưởng Ban /ĐD Miền Đông Htr. Cấp Tín Minh Trí Quách Chí Cường  
P. Trưởng Ban /ĐD Miền Tây Htr. Cấp Tín Minh Lộc Trần Văn Lợi 
Tổng Thư Ký    Htr. Cấp Tín Thiện Thắng Lê Thái 
Kế nhiệm    Htr. Cấp Tập Thị Nguyện Huỳnh Ngọc Trọng  
Thủ Quỹ    Htr. Cấp Tập Tuệ Quang Lê Văn Hoàng 
UV Nội Vụ    Htr. Cấp Tấn Minh Chơn Nguyễn Văn Chính (kiêm) 
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c) Ủy Viên: 
      

UV Doanh Tế & Xã Hội  Htr. Cấp Tín Nguyên Ứng Lê Chi Đời    
UV Cựu Huynh Trưởng  Htr. Cấp Tín Quảng Nghĩa Lê Đình Tú 
 
NHIÊM KỲ VIII (2010-2016)  
 

a) Ban Cố Vấn Chuyên Môn: Htr. Cấp Dũng Tâm Trí Tư Đồ Minh  
     Htr. Cấp Tấn Đồng Duyên Trương Đình Phước 

b) Ban Thường Vụ: 
      

Trưởng Ban    Htr. Cấp Tấn Minh Chơn Nguyễn Văn Chính  
P. Trưởng Ban / Đ. D. M. Đông Htr. Cấp Tín Minh Trí Quách Chí Cường 
 Kế nhiệm Đ.D. M. Đông  Htr. Cấp Tín Chiếu Lực Ngô Quốc Dũng 
P.Trưởng Ban / Đ. D. M. Tây  Htr. Cấp Tín Minh Lộc Trần Văn Lợi  
Tổng Thư Ký    Htr. Cấp Tín Thị Nguyện Huỳnh Ngọc Trọng  
Thủ Quỹ     Htr. Cấp Tập Tuệ Quang Lê Văn Hoàng  
UV Nội Vụ            Htr. Cấp Tấn Tâm Trực Huỳnh Văn Trung 
  

c) Ủy Viên: 
      

UV Báo Chí        Htr. Cấp Tín Minh Nguyện Nguyễn Hoàng Vũ  
UV Doanh Tế & Xã Hội     Hr. Cấp Tín Nguyên Ứng Lê Chi Đời  
UV Thiếu Nam & Oanh Vũ Nam Htr. Cấp Tín Nguyên Tịnh Phạm Xuân Quang  
UV Thiếu Nữ      Htr. Cấp Tín Diệu Trang Quách Thị Nhung  
UV Oanh Vũ Nữ   Htr. Cấp Tập Diệu Thanh Quách Thị Dung  
UV Cựu Huynh Trưỏng  Htr. Cấp Tập Nguyên Thận Nguyễn Văn Cẩn  
 
NHIÊM KỲ IX (2016-2020)  
 

a) Ban Cố Vấn Chuyên Môn : Htr. Cấp Dũng Tâm Trí Tư Đồ Minh  
     Htr. Cấp Tấn Đồng Duyên Trương Đình Phước 

b) Ban Thường Vụ : 
      

Trưởng Ban    Htr. Cấp Dũng Minh Chơn Nguyễn Văn Chính  
P. Trưởng Ban  đặc trách    
Nghiên Huấn & Tu Thư  Htr. Cấp Tấn Thị Nguyện Huỳnh Ngọc Trọng  
P.Trưởng Ban  đặc trách 
ĐD/BHD tại Miền Tây  Htr. Cấp Tấn Minh Lộc Trần Văn Lợi  
Tổng Thư Ký    Htr. Cấp Tấn Chiếu Lực Ngô Quốc Dũng 
Phó TTK    Htr. Cấp Tập Quảng Chương Ngô Phi Văn  
Thủ Quỹ     Htr. Cấp Tín Tuệ Quang Lê Văn Hoàng  
ĐD/BHD tại Miền Đông  Htr. Cấp Tín Nguyên Thận Nguyễn Văn Cẩn 
Ủy Viên Nội Vụ            Htr. Cấp Tấn Tâm Trực Huỳnh Văn Trung  
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c) Ủy Viên : 
      

UV Doanh Tế & Xã Hội     Htr. Cấp Tín Nguyên Ứng Lê Chi Đời 
UV Báo Chí    Htr. Cấp Tín Nguyên Tịnh Phạm Xuân Quang  
UV Văn Nghệ    Htr. Cấp Tín Diệu Thanh Quách Thị Dung  
UV Hoạt Động Thanh Niên  Htr. Cấp Tín Minh Nguyện Nguyễn Hoàng Vũ 
UV Thiếu Nam & Oanh Vũ Nam Htr. Cấp Tập Quảng Tiến Diệp Gia Đức  
UV Oanh vũ Nữ & Thiếu Nữ  Htr. Cấp Tín Diệu Trang Quách Thị Nhung  
UV Cựu Huynh Trưỏng  Htr. Tâm Thức Đoàn Duy 
 

d) Phụ Tá Ban Viên: 
 

Phụ tá Doanh tế & Xã hội  Htr. Cấp Tín Đức Vũ Nguyễn Hữu Phúc 
     Htr. Cấp Tín Viên Nguyệt Tiêu Thị Nga 
Phụ tá TTK    Htr. Cấp Tín Quảng Long Hà Văn Sơn 
Thư ký kiêm Thủ quỹ ĐD M. Đ. Htr. Nguyên Phẩm Huỳnh Kim Hạnh 
Phụ tá UV Oanh vũ Nữ 
& Thiếu Nữ     Htr. CấpTập Diệu Bảo Hà Ngọc Trâm 

 
 

                     
 

                   Nguyên Trưởng Ban                      Đương kim Trưởng Ban 
                         (1987 - 2006)                                    (2006 - 2020) 
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I. NGUYÊN NHÂN CÓ MẶT Ở XỨ NGƯỜI  
  
 Ngày 30/04/1975, cuộc nội chiến kéo dài 20 năm trên đất nước Việt Nam (VN) chấm dứt 
để lại nhiều “hệ lụy”.  Từ năm 1975, anh chị em huynh trưởng (Htr), đoàn sinh (ĐS) theo làn 
sóng người Việt tị nạn CS vượt biên rời khỏi VN và định cư ở đệ tam quốc gia.  Đến năm 1979 
lại được chính quyền Cộng sản VN cho xuất cảnh đoàn tụ gia đình ở nước ngoài.  Vì vậy tổ chức 
Gia đình Phật tử (GĐPT) VN mới có mặt tại các quốc gia hải ngoại (HN) từ đó đến nay hơn 30 
năm. 
 

II. NHỮNG GĐPT THÀNH LẬP ĐẦU TIÊN  
 
 Tại Canada, cuối thập niên 1970 đầu thập niên 1980, ở các thành phố của 2 miền Đông 
Tây, có đông người Việt định cư.  Hưởng ứng sự việc hoằng dương chánh pháp của chư tôn đức 
(CTĐ), quý đạo hữu Phật tử, anh chị em Htr, ĐS đã kiến tạo nên các ngôi niệm Phật đường 
(NPĐ) , về sau trở thành tu viện và hình thành những GĐPT đầu tiên như sau: 
 

 GĐPT Liên Hoa (1982) sinh hoạt tại NPĐ Liên Hoa (1978) Brossard, Montréal, QC, về 
sau phát triển thành chùa Liên Hoa. 

 GĐPT Tịnh Khiết (1986), sinh hoạt tại chùa Tam Bảo (1980) Montréal, QC. 
 GĐPT Quan Âm (1984), sinh hoạt tại NPĐ Quan Âm (1982) Montréal sau phát triển 

thành chùa Quan Âm. 
 GĐPT Vạn Hạnh (1986), sinh hoạt tại NPĐ Chân Như (1980) và NPĐ Hoa Nghiêm 

(1983) Toronto, ON, về sau phát triển thành chùa Hoa Nghiêm. 
 GĐPT Từ Ân (1986), sinh hoạt tại chùa Từ Ân Ottawa, ON. 
 GĐPT Phước Long (1981), sinh hoạt tại NPĐ Phước Long (1979) Vancouver, BC. 
 GĐPT Chân Quang (1983), sinh hoạt tại NPĐ Chân Quang (1979) Vancouver, BC về sau 

phát triển thành chùa Chân Quang. 
 GĐPT Đuốc Tuệ (1984), sinh hoạt tại NPĐ Đuốc Tuệ (1982) Calgary, AB. 
 GĐPT Lộc Uyển (1982), sinh hoạt tại NPĐ Chân Tịnh (1982) Edmonton, AB, về sau 

phát triển thành chùa Phật Quang. 
 GĐPT Thiện Tâm (1985), sinh hoạt tại tư gia của LĐT Huỳnh Thọ và tư gia của Đạo hữu 

Gia trưởng Trần Đức Trang, sau về tu viện Trúc Lâm, Edmonton, AB. 
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III. 30 NĂM HỢP NHẤT SINH HOẠT  
 
 Kể từ tháng 11/1986 đến tháng 04/1987, cuộc vận động tổ chức hội thảo Htr của bảy 
GĐPT hiện còn sinh hoạt ở 2 miền Đông Tây Canada nhằm mục đích: 
● Thống nhất “tư tưởng, ý chí và hành động” theo truyền thống.  
● Liên kết tất cả GĐPT toàn quốc Canada thành một khối theo hệ thống GĐPTVN/CAN. 
● Giúp nhau giải quyết những khó khăn nội tại. 

 

⁕ Đại Hội Huynh trưởng Toàn quốc Canada kỳ I 
 
 Ngày 16-18/05/1987, tại chùa Hoa Nghiêm, Toronto, ON, 29 Htr đại biểu của GĐPT 
Quan Âm, Tinh Khiết, Từ Ân, Vạn Hạnh, Chân Quang, Đuốc Tuệ và Thiện Tâm quyết định đổi 
hội thảo HT thành ĐH HT GĐPTVN toàn quốc Canada kỳ I.  Ban hành Nội Quy, Quy Chế 
Huynh Trưởng, Chương Trình Tu Học và Huấn Luyện, công cử thành viên Ban Hướng Dẫn 
(BHD) Trung Ương (TƯ) nhiệm kỳ I (1987-1990).  Dưới đây là những lam sự tiêu biểu: 
 
● Huấn luyện Htr Sơ cấp, trại Lộc Uyển 1 ngày 01-03/04/1988, tại chùa Quan Âm, Montréal 
QC.  Hợp thức hóa 4 Htr ban viên BHDTƯ và đào tạo 48 Htr cho các GĐPT Quan Âm, Từ Ân, 
Vạn Hạnh, Chân Quang, Thiện Tâm, Đức Thiện New York Hoa Kỳ và Đoàn Thanh Niên Phật 
Tử Toronto, ON.  Trại Lộc Uyển 2 ngày 19-22/07/1990 tại Halfmoon Lake, Edmonton, Alberta 
đào tạo 24 Htr cho các GĐPT Chân Quang, Thiện Tâm và Phật Quang (mới thành lập 1989). 
 Huấn luyện Htr cấp I trại A Dục 1 ngày 30/06 - 03/07/1988 tại chùa Từ Ân Ottawa ON.  Hợp 
thức hóa 1 Htr ban viên BHDTƯ và đào tạo 17 Htr cho các GĐPT Quan Âm, Từ Ân, Vạn Hạnh, 
Chân Quang và Thiện Tâm. 
 
● Phát hành Nội san Sen Trắng số ra mắt, mùa Phật Đản Phật Lịch 2532 tháng 05/1988.  Khởi sự 
sinh hoạt truyền thông báo chí, được các BHDTƯ sau này tiếp tục thực hiện:  Nội san, bản tin và 
trang nhà (Facebook). 
 
● ĐH Htr toàn quốc Canada (bất thường) ngày 03/07/1988 tại chùa Từ Ân, Ottawa, có mặt 20 
Htr đại biểu thuộc phái đoàn BHDTƯ và GĐPT Quan Âm, Từ Ân, Vạn Hạnh, Chân Quang và 
Thiện Tâm.  Để khẳng định lập trường trung dung của BHDTƯ đối với các Hội Phật Giáo.  Tu 
chính lại một vài điều khoản trong Nội quy.  Chấp thuận sự ra khỏi hệ thống của 2 GĐPT Tinh 
Khiết và Vạn Hạnh.  Công cử bổ sung các ban viên BHDTƯ: 2 Phó trưởng ban ngành nam 
ngành nữ, Thủ quỹ, Ủy viên nội vụ và Đại diện miền Đông. 
 
● Thành lập GĐPT Long Hoa (tháng 08/1988) do một số Htr và ĐS thanh niên GĐPT Vạn Hạnh 
tách ra.  Trước sinh hoạt tại tư gia con trai cố Htr cấp Tấn Tâm Liên Trần Ngọc Giao, sau về Đại 
Ẩn Am, Mississauga, ON và giải tán.  Năm sau thành lập GĐPT Thiên Hương (1989) sinh hoạt 
tại chùa Vạn Đức, Mississauga, ON, rồi về chùa Việt Nam (cùng thành phố) và chùa Linh Sơn, 
Toronto, ON. 
 
● Tổ chức các trại họp bạn GĐPT miền Đông và Tây Canada:  Trại Thiện Minh, ngày 12-
14/08/1988 tại Gatineau, QC.  Trại Quảng Đức (miền Tây), ngày 30/06-01/07/1989 tại Del 
Pigeon Lake Edmonton Alberta.  Trại Quảng Đức (miền Đông), ngày 04-06/08/1989 tại Hidden 
Valley Camp, Tweed, ON.  Trại này có sự tham dự của GĐPT Đức Thiện, New York, Hoa Kỳ. 
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● Thành lập Ủy ban Quản trị Huynh trưởng nhiệm kỳ 1987-1990.  Chăm lo và sách tấn huynh 
trưởng các cấp về mọi sự sinh hoạt, theo Quy chế Huynh trưởng GĐPTVN/CAN 
 

⁕ Đại Hội Huynh trưởng Toàn quốc Canada kỳ II 
 

Tổ chức tại Halfmoon Lake Edmonton, Alberta, ngày 22/07/1990.  Có mặt 27 Htr Đại biểu 
của phái đoàn BHDTƯ và các GĐPT Quan Âm, Từ Ân, Vạn Hạnh, Chân Quang và Thiện Tâm. 
 Sau phiên họp tu chính Nội quy là phiên họp Công cử thành phần BHDTƯ nhiệm kỳ II (1990 - 
1993).  ĐH đã chấp thuận đề nghị của CTĐ chứng minh lưu dụng BHDTƯ nhiệm kỳ I và chấp 
nhận sự thay đổi chức vụ Phó trưởng BHDTƯ ngành nam kiêm Ủy viên Nội vụ.  Dưới đây là 
những lam sự tiêu biểu: 

 
● Xếp cấp Htr:  Đợt 1 ngày 02/08/1991 gồm có 3 Htr cấp Tập thực thụ (TT) và 2 Htr cấp Tín; 1 
TT và 1 đặc cách (ĐC).  Đợt 2 ngày 19/07/1992 gồm có 1 Htr cấp Tập (TT) và 1 Htr cấp Tín 
(ĐC).  Đợt 3 ngày 01/07/1993 gồm có 2 Htr cấp Tập (1 TT và 1 ĐC) và 1 Htr cấp Tín (TT). 
 
● Tổ chức các trại họp bạn GĐPT miền Đông Canada:   

o Trại Tình Lam 1 ngày 02-04/08/1991 tại Rideau Acres Camp, Kingston, ON.   
o Trại Tình Lam 2 ngày 30/07-02/08/1993 tại Obasateka Camp, Toronto ON 

● Phát động các đơn vị GĐPT lạc quyên cứu trợ đồng bào miền Trung và miền Nam VN bị bão 
lụt tàn phá nặng nề (1991).  Công tác từ thiện xã hội được thực hiện từ năm này về sau. 
 
● Tổ chức trại Tâm Minh 1, họp bạn GĐPTVN toàn quốc Canada, ngày 17-19/07/1992 tại 
Rideau River Park, Ottawa, ON.  Tham dự trại có các GĐPT Quan Âm, Từ Ân, Thiên Hương, 
Chân Quang và Thiện Tâm.   
 
● Đại Hội Thống Nhất Phật Giáo VN tại Canada, tổ chức ngày 10-11/10/1992 tại chùa Quan 
Âm, Montreal, QC.  GĐPTVN/CAN (BHDTƯ và các GĐPT miền Đông) tham dự ĐH với tư 
cách thành viên và phụ diễn văn nghệ chào mừng ĐH.  
 
● GĐPT Chân Quang rời khỏi chùa Chân Quang và phải ngưng sinh hoạt.  Theo tinh thần văn 
thư (không số) ấn ký ngày 08/11/1992 của Hội Phật Giáo Chân Quang. 
 
● Huấn luyện Htr sơ cấp trại Lộc Uyển 3 ngày 01-03/01/1993 tại chùa Quan Âm, Montreal, QC, 
sau giai đoạn hàm thụ.  Trại đào tạo 32 Htr cho các GĐPT Quan Âm, Từ Ân và Thiên Hương. 
 

⁕ Đại Hội Huynh trưởng Toàn quốc Canada kỳ III  
 

Tổ chức tại Obasateka Camp, Toronto, ON ngày 30/07-02/08/1993 (cùng thời gian và địa 
điểm trại Tình Lam 2).  Có mặt 26 HTr đại biểu của phái đoàn BHDTƯ và các GĐPT Quan Âm, 
Từ Ân, Thiên Hương, Chân Quang và Thiện Tâm.  ĐH này đã hội thảo về Chương trình tu học 
của ĐS các ngành, Tu chính Nội quy và Công cử các thành viên BHDTƯ nhiệm kỳ III (1993-
1996).  Dưới đây là những lam sự tiêu biểu: 
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● GĐPT Từ Ân, Ottawa, ON đổi danh hiệu là GĐPT Chánh Kiến.  Ngày 30/10/1994 di chuyển 
từ chùa Từ Ân đến chùa Phổ Đà vừa hình thành.  Sau 2 năm vào ngày 25/08/1996, di chuyển đến 
trung tâm McNabb của cộng đồng người bản xứ, sinh hoạt đến nay. 
 
● Thành lập GĐPT Huyền Quang, Vancouver, BC, được chính thức công nhận ngày 25/12/1994. 
 Sinh hoạt tại NPĐ Hoa Nghiêm, trung tâm Colling Wood Nerberhood House và về Liên Hoa Ni 
Tự cùng thành phố Vancouver hiện nay. 
 
● Ấn hành lần thứ nhất tập Nội quy và Quy chế Htr GĐPTVN/CAN (tháng 01/1995), đáp ứng 
nhu cầu của Htr các cấp cần tham khảo mỗi khi thực thi nhiệm vụ. 
 
● Tổ chức trại Tình Lam 3, họp bạn GĐPT miền Đông Canada, ngày 26-28/08/1995 tại Voyager 
Park, Montréal, QC 
 
● Huấn luyện Htr sơ cấp trại Lộc Uyển 4 và Htr cấp I trại A Dục 2 ngày17-20/051996 tại chùa 
Quan Âm, Montréal QC, sau giai đoạn hàm thụ.  Trại đã đào tạo 22 Htr Sơ cấp và 17 Htr cấp I 
cho các GĐPT Quan Âm, Chánh Kiến, Thiên Hương, Thiện Tâm và Huyền Quang. 
 
● Tổ chức trại Tâm Minh 2, họp bạn GĐPTVN toàn quốc Canada, ngày 02-05/08/1996 tại 
Cultus Lake, Vancouver BC.  Tham dự trại có các GĐPT Quan Âm, Chánh Kiến, Thiên Hương, 
Thiện Tâm và Huyền Quang.  
 

⁕ Đại Hội Huynh trưởng Toàn quốc Canada kỳ IV  
 

Tổ chức tại Cultus Lake, Vancouver BC ngày 02-04/08/1996 (cùng thời gian và địa điểm 
trại Tâm Minh 2).  Có mặt 31 HTr đại biểu của phái đoàn BHDTƯ và các GĐPT Quan Âm, 
Chánh Kiến, Thiên Hương, Thiện Tâm và Huyền Quang.  Đặc biệt có sự chứng kiến của Htr TB 
BHDTƯ Hoa Kỳ.  ĐH đã công cử các thành viên BHDTƯ nhiệm kỳ IV (1996-1999). Dưới đây 
là những lam sự tiêu biểu: 

 
● Kỷ niệm 10 năm thành lập BHD GĐPTVN/CAN (1987-1997), tổ chức tại Central Teach High 
school Toronto ON, ngày 31/05/1997.  BHDTƯ và GĐPT miền Đông đã triển lãm sinh hoạt, 
trình diễn văn nghệ và phát hành Đặc san. 
 
● Tham dự Hội nghị Ban Điều họp lâm thời GĐPTVN tại HN (mở rộng), tổ chức tại chùa Vạn 
Hạnh, San Diego CA, Hoa Kỳ ngày 03-05/07/1997.  Cùng với các phái đoàn đại biểu các BHD 
quốc gia châu lục, BHDTƯ/CAN có 4 Htr đại biểu hiện diện tại hội nghị. 
 
● Tổ chức trại Tình Lam 4, họp bạn GĐPT miền Đông Canada, ngày 29-30/08/1997 tại 
Presqu’ile Park, Toronto, ON.  Tham dự trại này, có thêm GĐPT Vạn Hạnh (vừa hội nhập trở 
lại) và GĐPT Đức Thiện, New York Hoa Kỳ. 
 
● Tổ chức trại Tình Lam 5, ngày 30/07-02/08/1998 tại Rideau Acres Camp, Kingston ON.   
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● Hội thảo Htr miền Đông Canada, ngày 29/08/1998 tại tư gia Htr Nguyên Thận (Liên đoàn 
trưởng GĐPT Vạn Hạnh, Toronto ON).  Có mặt 22 Htr của BHDTƯ và các GĐPT Chánh Kiến, 
Thiên Hương và Vạn Hạnh.  
 
● Xếp cấp Htr - Đợt 4, ngày 20/01/1999, gồm có 4 Htr cấp Tập (3 TT và 1 ĐC) và 2 Htr cấp Tín 
(ĐC). Đợt 5, ngày 30/07/1999, gồm có 8 Htr cấp Tập (6 TT và 2 ĐC) và 2 Htr cấp Tín (ĐC). 
 
● Giới thiệu Htr tham dự Liên trại Lộc Uyển và A Dục do BHD miền Thiện Hoa, Hoa Kỳ tổ 
chức ngày 24-27/06/1999 tại Aloha Wall, Buffalo NY, Hoa Kỳ, sau giai đoạn hàm thụ.  Liên trại 
đã đào tạo 86 Htr sơ cấp và 45 Htr cấp I cho các GĐPT tại Hoa Kỳ và Canada.  Trong số đó có 
12 Htr sơ cấp và 9 Htr cấp I của các GĐPT Quan Âm, Chánh Kiến, Vạn Hạnh và Thiên Hương. 
 

⁕ Đại Hội Huynh trưởng Toàn quốc Canada kỳ V  
 

Tổ chức tại chùa Xá Lợi ngày 30/07-01/08/1999.  Có mặt 27 Htr đại biểu của phái đoàn 
BHDTƯ và các GĐPT Chánh Kiến, Vạn Hạnh, Thiên Hương và Huyền Quang.  Vắng mặt 
GĐPT Quan Âm (vừa ngưng sinh hoạt).  ĐH đã hội thảo về Nghi thức lễ Phật hàng tuần, tu 
chính Nội Quy: không dùng chữ “trung ương” sau chữ BHD, thêm bên cạnh BHD có Cố vấn 
Chuyên môn và Ủy viên Tu thư Báo chí tách ra thành 2 ủy viên.  Công cử các thành viên 
BHDTƯ nhiệm kỳ V (1999-2002).  Dưới đây là những lam sự tiêu biểu: 

 
● Xếp cấp Tấn cho 2 Htr Ban viên BHD ngày 25/12/1999.  Do Hội đồng xếp cấp Tấn HN cứu 
xét theo đề nghị của BHD/CAN. 
 
● Tham dự ĐH Htr GĐPTVN HN Kỳ I, ngày 21-23/04/2000 tại chùa Viên Giác, Hannover, Đức 
quốc cùng phái đoàn BHD các quốc gia châu lục HN.  BHD/CAN có 2 Htr đại biểu hiện diện. 
 
● Tổ chức trại Tình Lam 4, họp bạn GĐPT miền Đông Canada, ngày 01-03/07/2000 tại Rideau 
Acres Camp, Kingston.  Trại này có GĐPT Linh Sơn, Grand Rapids, MI, Hoa Kỳ tham dự. 
 
● Tổ chức trại Tình Lam 6, họp bạn GĐPT miền Đông Canada, ngày 19-21/07/2006 tại 
Darlington Camp, Toronto, ON.   
 
● Tham dự trại Lục Hòa, họp bạn GĐPT miền Đông Bắc Hoa Kỳ, do BHD miền Thiện Hoa tổ 
chức ngày 04-06/08/2000 tại Stokes State Cres NJ, Hoa Kỳ.  Có mặt Htr ĐS GĐPT Chánh Kiến 
và Thiên Hương.  
 
● Hội thảo Htr miền Đông Canada, ngày 16-17/06/2001 tại trung tâm McNabb Ottawa ON.  Có 
mặt các ban viên BHD và BHT các GĐPT Chánh Kiến, Thiên Hương, Vạn Hạnh.  Đặc biệt có sự 
chứng kiến của các Htr TB/HDTƯ Hoa Kỳ, Htr Trưởng ban và Tổng Thư Ký BHD miền Thiện 
Hoa, Hoa Kỳ.  
 
 
● Xếp cấp Htr - Đợt 7, ngày 02/08/2002, gồm có 5 Htr cấp Tập (4 TT và 1 ĐC) và 2 Htr cấp Tín 
(ĐC).  
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⁕ Đại Hội Huynh trưởng Toàn quốc Canada kỳ VI   
 

Tổ chức tại tu viện Linh Sơn ngày 02-05/08/2002.  Có mặt 21 Htr đại biểu của phái đoàn 
BHD và các GĐPT Chánh Kiến, Vạn Hạnh, Thiên Hương, Huyền Quang.  Vắng mặt GĐPT 
Thiện Tâm (có lý do).  Nội Quy được tu chính lần thứ 5, nhiệm kỳ BHD từ 3 năm tăng lên 4 
năm, thành phần BHD có thêm Ủy viên Cựu Htr và công cử các thành viên BHD nhiệm kỳ VI 
(2002-2006).  Dưới đây là những lam sự tiêu biểu: 

 
● Tổ chức lễ thắp nhang tinh thần Bồ tát Quảng Đức vào đêm 03/08/2002 tại tu viện Linh Sơn, 
Toronto ON, dưới sự chứng minh của CTĐ và sự tham dự của toàn thể Htr đại biểu ĐH VI và 
đông đảo đồng bào Phật tử. 
 
● Xếp cấp Htr đợt 8 ngày 25/04/2004 gồm có 1 Htr cấp Tập (ĐC) và 1 Htr cấp Tín.  
 
● Tham dự ĐH Htr GĐPTVN Thế giới Kỳ 1 và ĐH Htr GĐPTVN/HN Kỳ II, ngày 04-
20/11/2004 tại Bồ Đề Đạo Tràng Ấn Độ cùng phái đoàn BHD quốc nội và các quốc gia châu lục 
HN.  BHD/CAN có 2 Htr đại biểu chính thức và 1 Htr đại biểu dự khuyết. 
 
● Giới thiệu Htr tham dự Liên trại Lộc Uyển và A Dục (huấn luyện Htr Sơ cấp và Htr cấp I) do 
BHD miền Thiện Hoa Hoa Kỳ tổ chức ngày 20-23/07/2006 tại chùa Linh Sơn, Warten Detroy 
MI, Hoa Kỳ, sau giai đoạn hàm thụ.  Liên trại đã đào tạo 21 Htr sơ cấp và 25 Htr cấp I cho các 
GĐPT tại Hoa Kỳ và Canada.  Trong số đó có 5 Htr sơ cấp của các GĐPT Chánh Kiến và Thiên 
Hương. 
 

⁕ Đại Hội Huynh trưởng Toàn quốc Canada kỳ VII  
 

Tổ chức tại chùa Xá Lợi, Toronto, ON ngày 02-03/09/2006.  Có mặt 16 Htr đại biểu của 
phái đoàn BHD và các GĐPT Chánh Kiến, Vạn Hạnh, Thiên Hương và Huyền Quang.  Vắng 
mặt GĐPT Thiện Tâm.  ĐH đã công cử các thành viên BHD nhiệm kỳ VII (2006-2010) đối diện 
với tình hình sinh hoạt đang giảm sút số lượng Htr.  Dưới đây là những lam sự tiêu biểu: 
● Thành lập ngân quỹ xã hội GĐPTVN/CAN (2006) do BHD quản lý.  Để sẵn sàng đáp ứng cho 
công tác từ thiện xã hội. 
 
● GĐPT Thiên Hương ngưng sinh hoạt (11/2006) vì bị thiếu Htr trầm trọng và chùa Linh Sơn 
Toronto ON di dời đi nơi khác.  Khoảng giữa năm 2007, GĐPT Vạn Hạnh cũng bị thiếu Htr và 
ngưng sinh hoạt tại chùa Xá Lợi, Toronto, ON. 
 
● Giới thiệu Htr dự trại Vạn Hạnh I HN (huấn luyện Htr cấp III) khai khóa hàm thụ và hội học 
ngày 28/01/2007.  Nhập trại kết khóa ngày 07/10/2008 tại Bangkok Thailand.  Trại đã đào tạo 21 
Htr cấp III cho BHD các quốc gia châu lục HN.  Trong số đó có 2 Htr BHD/CAN 
 
● Tham dự ĐH Htr GĐPTVN Thế giới Kỳ II và ĐH Htr GĐPTVN/ HN Kỳ III, ngày 06-
10/10/2008 tại Bangkok, ThaiLand phái đoàn BHD quốc nội và các quốc gia châu lục HN. 
 BHD/CAN có 1 Htr đại biểu chính thức. 
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● GĐPT Quan Âm phục hoạt chính thức ngày 05/04/2009 tại chùa Quan Âm, Montréal QC sau 
10 năm ngưng sinh hoạt. 
 
● Cúng dường CTĐ Tăng Ni An Cư Kiết Hạ ngày 10/07/2009 tại chùa Quan Âm, Montréal, QC 
do BHD và BHT các GĐPT miền Đông Canada thực hiện lần đầu tiên và phật sự này được toàn 
thể Lam viên phát tâm tiếp tục về sau. 
 
● Xếp cấp Htr đợt 9 ngày 29/11/2009 gồm có 2 Htr cấp Tập (TT) và 1 Htr cấp Tín (ĐC).  
 

⁕ Đại Hội Huynh Trưởng Toàn quốc Canada kỳ VIII  
 

Tổ chức tại chùa Quan Âm, Montréal QC ngày 03-05/09/2010, có mặt 25 Htr đại biểu 
của phái đoàn BHD và các GĐPT Quan Âm, Chánh Kiến, Thiện Tâm, Huyền Quang và Cựu 
Htr.  ĐH đã công cử các thành viên BHD nhiệm Kỳ VIII (2010-2016).  Dưới đây là những lam 
sự tiêu biểu: 

 
● GĐPT Vạn Hạnh phục hoạt vào tháng 05/2011 tại chùa Xá Lợi, Toronto, ON sau 5 năm ngưng 
sinh hoạt. 
 
● Huấn luyện Htr cấp II trại Huyền Trang 1 - Khai khóa hàm thụ và hội học ngày 15/05/2011 tại 
chùa Hương Đàm, Hamilton ON.  Nhập trại kết khóa ngày 01-03/09/2012 tại chùa Từ Thuyền, 
Toronto và chùa Hương Đàm, Hamilton, ON.  Trại đã đào tạo 13 Htr cấp II cho các GĐPT Quan 
Âm, Chánh Kiến, Vạn Hạnh và Thiện Tâm. 
 
● Xếp cấp Tấn cho 1 Htr Ban viên BHD ngày 02/10/2011 do Hội đồng Xếp cấp Tấn HN cứu xét 
theo đề nghị của BHD/CAN 
 
● Thành lập GĐPT Pháp Vân (01/01/2012) tại chùa Pháp Vân, Mississauga, ON và GĐPT 
Hương Đàm (09/05/2013) tại chùa Hương Đàm, Hamilton, ON. 
 
● Tổ chức trại Chánh Pháp, họp bạn GĐPT miền Đông Canada, do BHT các đơn vị phối hợp 
thực hiện ngày 02-05/08/2012 tại Landon Bay Camp, Kingston, ON.   
 
● Tham dự ĐH Htr GĐPTVN Thế giới kỳ III và ĐH Htr GĐPTVN/HN kỳ IV, ngày 17-
31/10/2012 tại Bangkok, ThaiLand cùng với phái đoàn BHD quốc nội và các quốc gia châu lục 
HN.  BHD/CAN có 3 Htr đại biểu chính thức và 1 Htr dự khuyết. 
 
● Triển hạn nhiệm kỳ VIII của BHD 2010-2014-2016 thêm 2 năm theo kết quả trưng cầu ý kiến 
toàn thể Htr các cấp ngày 23/12/2013. 
 
● Tổ chức trại họp bạn GĐPT miền Đông Canada - Trại Tình Lam 7 ngày 26-30/06/2013 tại 
Landon Bay Camp, Kingston, ON.  Trại Tình Lam 8 ngày 01-03/07/2016 tại Rideau Provincial 
Park, Ottawa, ON.   
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● Xếp cấp Htr - Đợt 11 ngày 08/12/2013 gồm có 3 Htr cấp Tập (TT) và 8 Htr cấp Tín (TT). Đợt 
12 ngày 22/02/2016 gồm có 4 Htr cấp Tập (TT) và 2 Htr cấp Tín (TT) và ngày 12/06/2016 gồm 
có 5 Htr cấp Tập (TT).  Đợt 13 ngày 23/04/2016 gồm có 3 Htr cấp Tấn (TT). 
 
● Huấn luyện Htr Sơ cấp trại Lộc Uyển 5 và Htr Cấp I trại A Dục 3.  Khai khóa hàm thụ và hội 
học ngày 14/12/2013 tại chùa Pháp Vân, Mississauga, ON.  Nhập trại kết khóa ngày 30/08-
01/09/2014 tại tu viện Phổ Đà Sơn, Val Des Monts, QC.  Trại đã đào tạo 22 Htr sơ cấp và 11 Htr 
cấp I cho các GĐPT Quan Âm, Chánh Kiến, Vạn Hạnh, Pháp Vân, Hương Đàm và Huyền 
Quang. 
 
● Giới thiệu Htr tham dự trại Vạn Hạnh 2 HN (huấn luyện Htr cấp III) do BHD/ HN tổ chức, 
khai khóa hàm thụ và hội học ngày 20/12/2013.  Nhập trại kết khóa ngày 12-13/10/2016 tại 
Bangkok, Thailand.  Trại đã đào tạo 41 Htr cấp III cho GĐPTVN tại các quốc gia châu lục HN, 
trong số đó có 4 Htr GĐPTVN /CAN. 
 
● Đề cử 2 Htr thay mặt BHD/CAN tham dự Pháp Hội Thù Ân do BHDTƯ Thế giới tổ chức ngày 
21-14/08/2014 tại chùa Pháp Vân, Sài Gòn, VN. 
 

⁕ Đại Hội Huynh Trưởng Toàn quốc Canada kỳ IX  
 

Tổ chức tại chùa Hương Đàm, Hamilton, ON ngày 02-04/09/2016, có mặt 39 Htr đại biểu 
của phái đoàn BHD và các GĐPT Quan Âm, Chánh Kiến, Vạn Hạnh, Hương Đàm, Huyền 
Quang, Thiện Tâm (trên Skype) và Cựu Huynh Trưởng.  ĐH đã hội thảo một số vấn đề cần hợp 
nhất sinh hoạt, công cử các thành viên BHD nhiệm kỳ IX (2016-2020).  Dưới đây là những lam 
sự tiêu biểu: 

 
● Xếp cấp Dũng cho 5 Htr GĐPTVN/ HN ngày 10/10/2016 do Hội Đồng Xếp cấp Dũng cứu xét 
theo đề nghị của BHD/ HN, trong số đó có 1 Htr trưởng BHD/CAN. 
 
● Ban viên BHD/CAN tham dự lễ Khai mạc Ngày Về Nguồn của GHPGVN Thống Nhất HN 
Liên châu, tổ chức ngày 07/10/2016 tại Tu viện Phổ Đà Sơn, Val Des Monts, QC. 
 
● Tham dự ĐH Htr GĐPTVN/ Thế giới kỳ IV và ĐH Htr GĐPTVN/HN kỳ V, ngày 12-
16/10/2016 tại Bangkok, Thailand.  Trong số 91 Htr đại biểu của các phái đoàn BHD/Thế giới, 
BHD/Quốc nội, BHD/HN và BHD các Quốc gia châu lục có 3 Htr đại biểu chính thức của 
BHD/CAN. 
 
●Giới thiệu 7 Htr cấp Tín tham dự khóa tu học bậc Lực 1 HN, thời hạn 5 năm kể từ ngày 
27/05/2017 khai khóa đến năm 2022 kết khóa. 
 
● Họp mặt toàn thể Htr ĐS cựu Htr Kỷ niệm 30 năm thành lập BHD/ GĐPTVN /CAN 1987-
2017 tại chùa Hương Đàm, Hamilton ON ngày 07-08/10/2017. Chương trình họp mặt gồm múa 
lân, rước đèn Trung Thu, văn nghệ chào mừng Lễ chu niên 30 và tiệc chay thân mật. 
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● BHD đương nhiệm sẽ thực thi những lam sự kế tiếp theo Đề án sinh hoạt 2018, 2019, 2020 của 
GĐPTVN /CAN trọng tâm về tu học Htr ĐS huấn luyện đào tạo Htr các cấp và công tác từ thiện 
xã hội. 
 

IV. NHÌN LẠI ĐOẠN ĐƯỜNG ĐÃ QUA 
 

Nhìn lại 30 năm qua (1987-2017) từ khi có Đại Hội Huynh Trưởng Toàn quốc Canada kỳ 
1, hợp nhất các đơn vị GĐPT ở 2 miền Đông Tây, sinh hoạt theo cùng Nội quy va Quy chế 
Huyng trưởng dưới sự hướng dẫn điều hành của BHD hình thành đầu tiên và 8 BHD kế nhiệm 
được công cử trong 8 ĐH HT Toàn quốc về sau.  Nề nếp sinh hoạt của tổ chức GĐPTVN /CAN 
dần dần được kiện toàn về phương diện hình thức kỷ cương, tu học và huấn luyện… Tuy số 
lượng đơn vị GĐPT không có nhiều, đôi lúc gặp khó khăn không duy trì được vì thiếu Htr trầm 
trọng. Sự phát triển tổ chức trong thời gian qua cũng không đáng kể, mặc dù BHD đã có chú tâm 
đến việc đào tạo Htr và sẵn sàng đáp ứng nhu cầu cần thành lập GĐPT ở các tự viện.  Những lam 
sự đã biểu hiện sinh hoạt của GĐPT, đã đươc cộng đồng người Việt ở địa phương lưu ý và người 
Việt theo đạo Phật (Phật tử) đã cho con em gia nhập tổ chức.  Nếu thống kê tổng số ĐS các 
ngành thanh thiếu đồng niên của tất cả các đơn vị GĐPT đã ngưng sinh hoạt hoặc còn hiện hữu 
có thể có vài ngàn đoàn viên.  Suốt 3 thập niên qua, hoạt động GĐPTVN/CAN có lúc thăng 
trầm, có chướng duyên nhưng nhờ hồng ân Tam Bảo gia hộ nên sinh hoạt của tổ chức vẫn duy 
trì, toàn thể Lam viên còn đây vẫn an vui thăng tiến trên đường Đại Bồ Đề. 

 
 
 
 

MINH CHƠN 
Tóm lược theo hồ sơ tổ chức và điều hành của BHD/GĐPTVN/CAN 
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HHÌÌNNHH  ẢẢNNHH  BBAANN  HHƯƯỚỚNNGG  DDẪẪNN  
  

        
 
 

        
 

Đại đức Quảng Lượng và Đại đức Thiện Chí chứng minh 
Hội Thảo / Đại Hội Huynh Trưởng Toàn Quốc kỳ I - 1987 tại Chùa Hoa Nghiêm Toronto 

 

        
 
Trại Lộc Uyển 1 - 1988 tại Chùa Quan Âm        Chư Tôn Đức: ĐĐ Thiện Chí, ĐĐ Nhất Chân, 
      HT Tâm Châu, và ĐĐ Minh Thông chứng minh       

Trại A Dục 1 - 1988 tại Chùa Từ Ân   
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ĐĐ Nhất Chân chủ trì Thi cuối khóa A Dục 1           Lễ Truyền Đăng Tục Diệm A Dục 1 
 
 

        
 

Đại đức Thiện Chí chứng minh       Trại Họp Bạn tại Miền Tây - 1989 
Đại Hội Bất Thường - 1988 tại Chùa Từ Ân      
           

        
 
               Đại Hội Huynh Trưởng Toàn Quốc kỳ II / Trại Lộc Uyển 2 - 1990 tại Edmonton 
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Chư Tôn Đức chứng minh Đại Hội Huynh Trưởng Toàn Quốc kỳ II / Trại Lộc Uyển 2 - 1990 

tại Edmonton: Sư cô Tuệ Phương, Ni sư Trí Định, ĐĐ Tâm Thiện, ĐĐ Thiện Tâm,  
ĐĐ Thiện Quang, ĐĐ Nhất Quán, ĐĐ Tâm Hòa và ĐĐ Tâm Đăng (từ trái sang phải) 

 

        
 

ĐĐ Tâm Đăng, ĐĐ Tâm Thiện, ĐĐ Tâm Hòa, ĐĐ Nhất Quán và Sư cô Tuệ Phương 
 viếng Trại Họp Bạn Miền Đông - Tình Lam 1 - 1991 

tại Rideau Acre Camp (Kingston) 
 

        
 

Đại Hội Thống Nhất Phật Giáo Việt Nam tại Canada - 1992 
Chùa Quan Âm (Montréal - Québec) - ĐĐ Thích Nguyên Lạc xướng ngôn viên 
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        Phái đoàn BHD Canada dự Đại Hội               Chư Tôn Đức quang lâm hội trường 
         Bế Mạc Đại Hội 
        
 

        
 
Chư Tôn Đức: ĐĐ Nhất Quán, TT Trí Thành   Chư ĐĐ Tâm Thiện, ĐĐ Nguyên Lạc, ĐĐ  
và ĐĐ Nguyên Lạc chứng minh ĐHHT      Viên Diệu và ĐĐ Trường Phước chứng minh 
Toàn Quốc kỳ III / Trại Tình Lam 3              Trại Lộc Uyễn 3 - 1993 tại chùa Quan Âm 
tại Obasateka - Ontario, 1993 
 

        
 

Liên Trại Lộc Uyển 4 & A Dục 2 tại chùa Quan Âm (Montréal), 1995       
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Chư Tôn Đức: ĐĐ Nguyên Thảo, TT Thiện Tâm và ĐĐ Tịnh Trí chứng minh  
Đại Hội Huynh Trưởng Toàn Quốc kỳ IV / Trại Tâm Minh 2 tại Vancouver, 1996 

 

        
 
Sinh hoạt đất trại: giải tỏa... căn thẳng                   Đại Hội Huynh Trưởng Toàn Quốc kỳ VI 
        tại Chùa Linh Sơn (Toronto) 
 

        
 

Chư Tôn Đức chứng minh Đại Hội Huynh Trưởng Toàn Quốc kỳ VIII - 2010 
tại Chùa Quan Âm (Montréal): Ni sư Như Thiện, Sư cô Hỷ Lạc và TT Trường Phước        
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ññååoo  ttØØ  KK››  NNiiŒŒmm  3300  nnææmm  tthhàànnhh  llÆÆpp  
BBaann  HHÜÜ§§nngg  DDÅÅnn  GGññPPTTVVNN  ttååii  CCaannaaddaa  

 

 
 

Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
 

-Kính bạch chư Tôn đức, 
-Kính thưa quan khách và các đạo hữu trong Ban Bảo Trợ  
-Cùng tất cả anh chị huynh trưởng trong Ban Hướng Dẫn GĐPTVN/Canada 
-Và tất cả huynh trưởng, đoàn sinh GĐPTVN/Canada 
-Kính thưa quí liệt vị. 
 

 Hôm nay chúng ta có mặt tại Chùa Hương Đàm để Kỷ niệm Chu Niên lần thứ 30 của Ban 
Hướng Dẫn GĐPT-VN/Canada và cũng là đánh dấu đoạn đường đi qua của 30 năm trên mãnh 
đất nhiều tuyết lạnh hơn là nắng ấm nơi hai miền Đông Tây của Canada này.  Đoạn đường đi 
qua đầy khó khăn vất vả mà sự thành tựu ngày hôm nay cũng nói lên tinh thần cố gắng nỗ lực 
rất nhiều các anh chị huynh trưởng trong Ban Hướng Dẫn trải qua 8 nhiệm kỳ. 
 

 Kỷ niệm chu niên 30 này thầy tin rằng tất cả lam viên chúng ta đang có mặt ở đây sẽ 
cùng nhau nổ lực nhiều hơn nữa để tiếp bước phụng sự lý tưởng màu áo mà các bậc tiền nhân 
đã duy trì cho đến ngày hôm nay.  GĐPTVN/CANADA chưa được kết quả như ý nhưng hôm nay 
chúng ta có cơ hội gặp nhau để cùng nhau mở ra chân trời mới; chân trời thực sự tự do, chân 
trời đầy yêu thương và hiểu biết mà đích thực là chân tri Bi Trí Dũng để chúng ta tiếp tục sứ 
mệnh của chính mình đối với tổ chức GĐPTVN.  Chỉ khi nào con người ý thức được sự tù túng 
trong chân trời bị trói buộc bởi tri thức thì chúng ta mới mong ước mở rộng chân trời tự do; 
chân trời mà nhốt kín tuổi trẻ chúng ta khi sống với gia đình thì không có mặt hạnh phúc thực 
sự, sống với xã hội thì luôn chạy theo và tranh chấp những hiện tượng ảo ảnh; yên phận đời 
sống ổn định với tri thức đã góp nhặt được từ mái học đường mà không thể đồng cảm được với 
thế giới đang khổ đau bên ngoài như là một phần của sự sống của nhân loại.  Trong không gian 
tù đọng của bản ngã, tầm nhìn luôn bị hạn cuộc và làm yêu thương không hiện lộ đúng tinh thần 
của nó.   Tình yêu đồng loại trong chúng ta chưa đủ để làm động lực đưa chúng ta đến mọi 
phương trời nơi mà tiếng thống khổ, bi ai đang rên xiết dưới nhiều hình thức khác nhau trên trái 
đất này.  Trong thế giới của yêu thương (từ bi) đó không có mặt của bất cứ chướng ngại nào (từ 
bi vô chướng ngại) ở mọi phương diện.  Nếu còn chướng ngại nào đó trong cuộc sống thì biết 
rằng nhận thức về thương yêu còn nhuốm màu vị kỷ.  Đó cũng là lý do mà nhân loại triền miên 
trong khổ đau. Thực sự chúng ta cũng nên xét kỹ vần đề này trong chính mỗi một chúng ta để 
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thực hiện tròn đầy châm ngôn Từ Bi trong mỗi một chúng ta.  Chính trí tuệ (trí) khai phóng nhân 
sinh, mở ra con đường nhân bản với bao dung và độ lượng; nhờ trí tuệ mà con người nhận định 
được đích thực cho hướng đi của chính mình, nhất là giữa những nền văn minh nhân loại mà 
con người không bị lệch hướng và tất nhiên không trở thành nô lệ cho nền văn minh vật dục 
đang đè nặng lên thân phận con người. Trí tuệ của đức Thế Tôn trải dài hơn 2,500 năm cho đến 
nay mà chưa hề bị đào thải bởi bất cứ học thuyết nào.  Chính Albert Einstein đã khẳng định 
rằng: “The religion of the future will be cosmic religion.  The religion which based on 
experience, which refuces dogmatic.  If there is any religion that would cope the scientific needs 
it will be Buddhism”.  Việc dấn thân (dũng) trong hạnh nguyện cứu khổ và lý tưởng phụng sự 
dân tộc và nhân loại của GĐPT xuất phát từ bi và trí tuệ nên việc làm ấy chưa hề gặp khó khăn 
và trở ngại nào.  Người áo lam sống với tinh thần Bi Trí Dũng là trở về hội ngộ với Tâm Bồ Đề. 
 

 Quỹ Tâm Bồ Đề mà chúng tôi đã khởi xướng cho tất cả huynh trưởng và đoàn sinh 
GĐPTVN tại Canada không ngoài nổ lực khơi dậy tinh thần nói trên và cũng là niềm mong ước 
các tổ chức tuổi trẻ Việt Nam trong và ngoài nước.  Đối với một số huynh trưỏng trẻ không 
những không nhận thức và thực hành được điều đó mà ngược lại còn hiểu lầm nữa.  Thật là điều 
đáng tiếc!  Điều đó nói lên rằng trong tâm hồn các em ấy lối về thực tại đang ở tình trạng lệch 
lạc và bế tắc; khô cằn và nghẽn lối.  Dĩ nhiên sẽ kéo theo một số hệ quả với đời sống riêng tư 
của cá nhân ấỵ theo chiều hướng không tốt.  Ở mọi lứa tuổi từ ngành oanh đến ngành thiếu và 
nhất là bản thân của những người làm huynh trưởng ở mọi cấp đều có thể nuôi dưỡng và thể 
hiện tinh thần Tâm Bồ Đề ấy qua đời sống hàng ngày là điều cấp thiết để cứu nguy cho cá nhân, 
tổ chức màu áo Lam và tất cả nhân loại.  Từ đóm lửa nhỏ nhen nhúm trong lòng các anh chị em 
tại Canada này hy vọng sẽ cùng sưởi ấm cho tất cả những ai cần. 
 

 Mừng chu niên 30 hôm nay chúng ta hiện diện bên nhau cần nhận diện vài điều căn bản 
như thế để chúng ta phát triển tổ chức trong mai hậu có được niềm hy vọng nhiều hơn.  Mong 
rằng tất cả chúng ta sớm ngày thể nhập tinh thần Bi Trí Dũng và vận dụng vào cuộc sống của 
chúng ta để báo đáp tứ trọng ân, để tưởng nhớ chư tôn đức và các bậc hữu công trong quá khứ.  
Khởi điểm của mọi sự tốt đẹp bắt nguồn từ nhận thức đúng với tình trạng thực tế của chúng ta để 
chúng ta chuyển hướng và làm nên lịch sử.  Xin đừng xem Châm ngôn: Bi Trí Dũng như là một 
món hàng quí để trang sức trên lộ trình duy trì và phát triển của chúng ta.  Xin chúng ta là Bi, là 
Trí, là Dũng và tâm niệm cùng hành động chúng ta luôn thấm nhuần đó. 
 

Kính bạch chư tôn đức, Kính thưa liệt quí vị.  
 
 Chúng con thành kính tri ân Chư Tôn Đức và cám ơn tất cả liệt vị.  Nguyện cầu Tam bảo 
gia hộ Chư Tôn Đức pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ và mãi che chở cho chúng con trên 
con được tu học và quí liệt vị thân tâm thường an lạc, bồ đề tâm kiên cố để cùng nhau xây dựng 
tuổi trẻ phật tử Việt Nam trong gia đình của nhân loại bằng tinh thần tâm bồ đề. 
 

Tổng Vụ trưởng Tổng Vụ Thanh Niên GHPGVNTNHN/CANADA 
Tỳ kheo Thích Tâm Đăng 
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Lễ Kỷ Niệm 30 Năm Thành Lập BHD/GĐPTVN/CAN 
 

֍ 

 
Huấn Từ của Nguyên Trưởng Ban, Cố vấn BHD 

Htr. Cấp Dũng TÂM TRÍ Tư Đồ Minh  
 

 
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT! 

 
-  Ngưỡng bái bạch: Hòa Thượng Chủ Tịch HĐĐH/ GHPGVNTN/ HN/ CAN 
- Ngưỡng bái bạch: Nhi vị Thượng Tọa Tổng Vụ Trưởng và Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Thanh 

Niên GHPGVNTN/HN/CAN, cùng Quý Thầy Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT. 
- Ngưỡng bái bạch:  Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni  chứng minh 

buổi Lễ Kỷ Niệm 30 Năm thành lập BHD/GĐPTVN/CAN. 
- Kính thưa Htr. Trưởng Ban, Quý Htr. Ban Viên BHD/GĐPTVN/CAN, Quý Đạo Hữu 

Gia Trưởng và toàn thể Htr. cùng Đoàn Sinh  các đơn vị GĐPT hiện diện trong ngày vui 
hôm nay. 

- Kính thưa Quý Vị Ban Bảo Trợ và Quý Vị Phụ huynh  
- Kính thưa Quý vị  Quan khách, Quý Vị Thân Hữu và Quý ACE Cựu Htr. 
- Kính thưa liệt Quý Vị, 

 
 Trước hết, chúng con xin đê đầu đảnh lễ vấn an và kính chúc Chư Tôn Thiền Đức pháp 
thể khinh an, chúng sanh dị độ,  Phật sự viên thành. Sự chứng minh của Quý Ngài  không những 
làm cho buổi lễ thêm phần trang nghiệm, thanh tịnh mà còn là một niềm khích lệ tinh thần, sách 
tấn chúng con tinh chuyên tu học, dõng mãnh phục vụ đàn em.  
 
 Chúng tôi xin kính  chào mừng toàn thể Quý Vị phụ huynh, bảo trợ, và thân hữu hiện 
diện trong ngày vui hôm nay. Điều nầy  chứng tỏ Quý Vị luôn luôn ủng hộ GĐPT  chúng tôi trên 
con đường phục vụ tuổi trẻ, với mục đích  “đào luyện Thanh Thiếu Đồng Niên thành Phật Tử 
chân chánh, xây dựng xã hội theo tinh thần Phật Giáo”, ước mong Quý Vị mãi mãi là ân nhân 
của đoàn thể Áo Lam chúng tôi.  
 
 Sau đây xin Liệt Quý vị cho phép chúng tôi chia xẻ trải nghiệm với ACE  GĐPT sau  30 
năm hành hoạt Lam Sự tại đất nước Canada thân yêu này. 
 
  Cúng toàn thể ACE Htr. và Đoàn Sinh thân mến !  

Trước quang cảnh  quy mô và hoành tráng của Lễ Kỷ Niệm 30 Năm Thành Lập 
BHD/GĐPTVN/CAN,  và sau khi nghe Diễn Văn Khai Mạc của Htr. Trưởng Ban cùng  Bản  
Báo Cáo thành quả hoạt động của BHD  qua các thời kỳ. Nhân danh   Htr. Cấp Dũng Cao Niên 
chúng   tôi xin thành thật tán dương công đức BHD và toàn thể Đoàn Viên GĐPTVN/CAN đã 
chung lưng góp sức  xây dựng nên sự nghiệp trồng Sen ở xứ người qua sự đoàn kết bất khả phân 
ly và tình huynh  đệ tương thân tương ái của GĐPTVN/CAN. Như các bạn đã biết, trước khi 
thành lập BHD/GĐPTVN/CAN đã có 7 đơn vị GĐPT tại  Miền Đông và Miền Tây   sinh hoạt 
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được mấy năm rồi, mãi cho đến ngày 16,17 và 18 tháng 5 năm 1987 mới tổ chức  Đại Hội  1 tại 
chùa Hoa Nghiêm Toronto  thành lập BHD/GĐPTVN/CAN  với sự đồng tâm hiệp lực của tất cả 
ACE Htr. khắp toàn quốc Canada và sự yểm trợ của chư Tôn Thiền Đức. 
 
 Từ dạo ấy đến nay, trên đoạn đường  xây dựng và phát triển tổ chức gặp biết bao nhiêu  
trở ngại nội tại cũng như ngoại tại, có lúc GĐPTVN/CAN gần như ngưng trệ, nhưng nhờ sự kiên 
trì, nhẩn nại và tùy duyên bất biến của ACE Htr, nên BHD vẫn duy trì mặc dầu vài đơn vị GĐPT 
bị ngưng sinh hoạt một thời gian khá dài. Những năm gần đây tình hình sinh hoạt 
GĐPTVN/CAN có vẻ phát triển, như một khu rừng qua mùa đông tuyết phủ, cây cành trụi lá,  
gặp lại mùa Xuân cây cảnh xanh tươi,  hoa lá  khởi sắc. Đó là nhờ vào sự hy sinh, tận tụy không 
ngừng nghỉ của ACE Htr,  sự nhiệt  tình  ủng hộ của các bậc phụ huynh, Ban Bảo Trợ và sự 
thương mến  giáo dưởng của Chư Tôn Đức, cho nên ngoài 2 đơn vị GĐPT phục hoạt còn thành 
lập thêm được 2 đơn vị GĐPT nữa. Hôm nay hân hoan chào mừng ngày hội lớn của 
GĐPTVN/CAN, chúng ta hảy nhìn lại trong qúa khứ vì vô tình hay hữu ý mà vấp phải những lỗi 
lầm vụng dại, gây nên sự khó khăn, trở ngại  trong việc duy trì và phát triển của tổ chức Áo Lam.  
Đấy là sự trả giá rất đắt không những ảnh hưởng  đến tập thể Áo Lam mà còn làm cho các Em 
Oanh Vũ, Thanh, Thiếu không được tiếp tục tu tập vì một vài  đơn vị ngưng sinh hoạt nhiều năm. 
 
 Nay mặc dù các đơn vị GĐPT ấy tái sinh hoạt,  nhưng những Đoàn Sinh ấy trước đây  
nay đã lớn tuổi, một phần  theo học hành, thi cử, một phần theo nghề nghiệp, sinh kế  và luôn cả 
một số Htr.   đâu còn thuận duyên đến với GĐPT nữa,   tiếc thay làm mất đi môt số tiềm lực Phật 
Giáo ở nơi tuổi trẻ.  Do  vậy các đơn vị GĐPT tái sinh hoạt phải làm lại từ đầu trong việc chiêu 
sinh, tổ chức hàng ngũ Đội, Chúng, Đàn, đồng phục  v.v không phải là chuyện đơn giản. Mong 
rằng Quý Htr. có trách nhiệm nên lưu tâm để ý tránh  theo vết xe cũ và để đứng vững trên đôi 
chân của mình,  ngoài trách nhiệm hướng dẫn của một người Htr. đối với đàn em,   người  Htr. 
siêng năng tu tập  không những là một nguồn an lạc bất tuyệt cho bản thân và  làm hành trang 
tiến lên trên con đường xây dựng và phát triển nhà Lam  mà còn khiến cho các em an vui và tin 
tưởng vào  sự hướng dẫn của mình, đồng thời Quý Phụ Huynh cũng tin cậy nơi Htr. về sự chăm 
sóc dạy dỗ  con em của họ và quan trọng hơn hết là khỏi phụ lòng thương mến  của Chư Tôn 
Thiền Đức đã dày công giáo dưỡng chúng ta. Nói tóm lại  chúng ta phải hạ quyết tâm  tinh 
chuyên  tu tập , kiên trì phục vụ đàn em  dù bất cứ hoàn cảnh nào mới xứng đáng là một Htr.  
GĐPTVN. 
 
 Trước khi dứt  lời,  một lần nữa chúng con  kính chúc Chư Tôn Thiền Đức phước trí nhị 
nghiêm, pháp luân thường chuyển. Kính chúc Quý Vị Phụ Huynh, Quan Khách, Thân Hữu và 
ACE Cựu Htr. cùng gia đình an vui hạnh phúc.  Kính chúc toàn thể ACE Đoàn Viên  GĐPT  
thường được an lành, vui tươi hoàn thành nhiệm vụ và hưởng trọn ngày vui lớn hôm nay. 
 

NAM MÔ CÔNG ĐỨC LÂM BỒ TÁT MA HA TÁT! 
 
Trân trọng Kính chào, 
TÂM TRÍ Tư Đồ Minh. 
 



 

31/156 Kỷ Yếu 30 Năm Thành Lập BHD/ GĐPTVN/ CAN 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT 
 

 
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI 

BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HẢI NGOẠI 
________________________________________________________________ 

   
VP/TTK: 1661 Boyer Road, Orleans, Ontario, K1C 3H6 - CANADA. 
ĐT : (613) 816-1715. Email : vanphongbhdhn@gmail.com 

                                                                                                                             
Số : 6-17033/BHDHN/TCM/TB 
 

THƯ CHÚC MỪNG 

 
 Kính Gởi: BAN HƯỚNG DẪN GĐPT VN TẠI CANADA 
 
 
 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT 
 
 Cung Kính bái bạch Chư Tôn Thiền Đức Chứng Minh, 
 Kính thưa Quý BHD/ GĐPTVN tại Canada, 
 

 BHD/ GĐPTVN tại Hải Ngoại rất vui mừng nhận được thư mời tham dự ngày Họp mặt 
Lam Viên toàn quốc Canada để chào mừng ngày kỷ niệm 30 năm thành lập BHD/ GĐPTVN tại 
Canada. Trong niềm vui lớn hội ngộ đó, trên hết chúng con xin thay mặt toàn thể Ban Viên BHD 
GĐPTVN tại Hải Ngoại thành Kính đãnh lễ vấn an Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa Đại 
Đức Tăng, Ni đã hoan hỷ quang lâm chứng minh cho buổi lễ. Chúng tôi xin gởi lời chào tình 
Lam thân thương và nồng nhiệt nhất đến các anh chị huynh trưởng và các em đoàn sinh đang 
hiện diện cũng như đang trên mạng cùng tham dự Lễ Hội nầỵ 
 
 Gầy dựng một tổ chức giáo dục truyền thống theo tinh thần Phật Giáo ở xứ người thật là 
vạn nan. Khó vì ngôn ngữ bất đồng, khó vì văn hóa dị biệt, nhất là hoàn cảnh vật chất quá đầy đủ 
tất nhiên tuổi trẻ rất dễ dàng đánh mất hay không quan tâm đến phần tâm linh của chính mình. 
Gầy dựng đã khó, duy trì để tồn tại còn khó nhiêu hơn nữa. Thế nhưng BHD GĐPT-VN tại 
Canada đã thành lập và duy trì đến nay được 30 năm thăng trầm để hỗ trợ, điều hành và hướng 
dẫn 7 đơn vị GĐPT từ Đông sang Tây vẫn còn tồn tại cho tới ngày hôm nay.  
 
 Sự quang lâm chứng minh của Chư Tôn Thiền Đức, sự tham dự đông đủ của Lam Viên 
tại Canada trong buổi lễ nầy là một chứng minh hùng hồn cho sự phát triển hơn nữa của 
GĐPTVN tại Canada với sự hướng dẫn chuyên tâm của các BHD Canada trong quá khứ, BHD 
đương nhiệm và các BHD trong tương lai. Tổ chức GĐPTVN tại Canada được như ngày hôm 
nay do thắng duyên giáo dưỡng tận tình của Chư Tôn Thiền Đức và trợ duyên hướng dẫn của 
hàng huynh trưởng tận tụy với lý tưởng của GĐPTVN và sẵn sàng hy hiến qua lời dạy của cố 
Hòa Thượng sáng lập Viên tổ chức GĐPTVN, HT thượng Minh hạ Châu "Sống có lý tưởng 

BI-TRÍ-DŨNG 
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không phải là việc dễ, bỡi người sống có lý tưởng là sống ngược với nghiệp chướng của chính 
mình". 
 Vì đường xá xa xôi và Phật sự đa đoan, chúng tôi không đủ nhân duyên để tham dự cùng 
với Lam Viên Canada để chào mừng một Lễ Hội trọng đại nầy, mong quý anh chị thông cảm và 
đón nhận những lời chúc mừng chân thành sau đây. Chúng con/chúng tôi thành tâm hướng 
nguyện về ngày vui lớn nầy. Kính CHÚC MỪNG và xin được CHUNG VUI với BHD và toàn 
thể Lam Viên tại Canada. 
 
 Trước khi dứt lời chúng con đầu thành đãnh lễ Chư Tôn Thiền Đức chứng minh tam bái. 
Kính chúc Chư Tôn Thiền Đức tuệ đăng thường chiếu, Phật quả chóng Viên thành. Chúng tôi 
xin tán thán công đức của quý huynh trưởng trong BHD, BTC và toàn thể các em đoàn sinh. 
Kính chúc các anh chị và các em chân cứng đá mềm, tinh tấn dõng mãnh trên con đường phục vụ 
cho lý tưởng GĐPTVN. 
 

NAM MÔ HOAN HỸ TẠNG BỒ TÁT MA HA TÁT 
 
Kính chào Tinh Tấn 

       
      Hải Ngoại, ngày 30 tháng 09 năm 2017 
           TM. Ban Hướng Dẫn Hải Ngoại 
        Trưởng Ban 

             

  
             TÂM ĐĂNG Nguyễn Văn Pháp 

Bản sao Kính gởi: 
- Quý Htr. Cấp Dũng tại Hải Ngoại 
- Quý BHD Châu & Quốc Gia 
- Quý Htr. Ban Viên BHD -HN 
 "để Kính tường" 
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K‹ ChuyŒn TØng BÜ§c ñ‰n V§i 
GñPTVN/CANADA 

 
Tâm Trí TÜ ñÒ Minh 

 
 Sau biến cố 30/04/1975 làn sóng vượt biên, tìm tự do, định cư tại hải ngoại rất nhiều 
không kể xiết, tại hải ngoại nơi nào có đông người Việt Nam cư trú, lập nghiệp, thì công việc tạo 
dựng ngôi chùa và thành lập Gia Đình Phật Tử (GĐPT), tại Canada cũng không ngoài tiến trình 
ấy. 
 
 Mùa Đông năm 1985 gia đình chúng tôi từ Túc Trưng, Định Quán, Đồng Nai xuất ngoại, 
định cư tại thành phố Toronto. Tuần lễ đầu tiên chúng tôi đã đến viếng chùa Hoa Nghiêm tại góc 
đường Ossington & Queen, sau khi Lễ Phật chúng tôi đứng ngoài hàng để xem buổi sinh hoạt 
của GĐPT Vạn Hạnh, khi bài ca Sen Trắng được cử lên khiến lòng tôi bồi hồi xúc động, vì một 
thời gian dài không nghe được “Kìa xem đóa Sen Trắng thơm …” và nhìn thấy hơn 100 Đoàn 
Sinh trong bộ đồng phục thực hiện thủ tục trình diện Đội, Chúng, Đoàn, báo cáo v.v làm tôi vui 
mừng đến chảy nước mắt. Hằng tuần tôi vẫn đến chùa, khoảng 5, 6 tháng sau trong lúc tôi đang 
đứng xem các Đoàn, Đội sinh hoạt, thầy Quảng Lượng Trụ Trì chùa Hoa Nghiêm mời tôi vào 
Văn Phòng của Chùa, sau vài lời thăm hỏi xả giao, Thầy hỏi tôi: được biết tại Việt Nam, Anh là 
một huynh trưởng (Htr.) lớn, qua đây tại sao anh không tham gia sinh hoạt với GĐPT?  Tôi trả 
lời: Dạ thưa Thầy đúng vậy! con vốn là Htr. GĐPT đã từng sinh hoạt với các Ban Hướng Dẫn 
(BHD) các Cấp tại quê nhà, qua đây chưa quen biết ai, vã lại nhận thấy BHT/ GĐPT Vạn Hạnh 
sinh hoạt, điều hành cũng nề nếp, được lắm! nên con thầm lặng nhìn các em sinh hoạt là vui lắm 
rồi! hơn nữa Anh Chị Em (ACE) GĐPT Vạn Hạnh có ai biết con đâu! Nếu con tự giới thiệu lý 
lịch bản thân, không chừng bị hiểu lầm là mạo nhận Htr. lớn… Xin cám ơn Thầy đã để ý đến 
con, và kính mong Thầy miễn lỗi cho con chưa sinh hoạt với GĐPT. Sau đó Thầy dẫn tôi ra giới 
thiệu trước hàng ngũ của GĐPT Vạn Hạnh và trong một buổi họp của BHT, Thầy và anh Liên 
Đoàn Trưởng (LĐT), MINH TRÍ Quách Chí Cường (MT/QCC) mời tôi làm LĐT, chúng tôi liền 
từ chối với lý do, vừa mới đến xứ người, chưa ổn định đời sống,  hơn nữa BHT/ GĐPT Vạn 
Hạnh điều hành và sinh hoạt cũng được lắm rồi, để nguyên BHT như vậy không nên thay đổi gì, 
trường hợp  GĐPT  cần việc gì thì con/ tôi xin giúp nếu hợp với khả năng. Sau đó mời chúng tôi 
làm Cố Vấn Chuyên Môn cho GĐPT và tổ chức các Lớp Việt Ngữ. Tuy bận rộn soạn giáo án và 
đứng lớp, nhưng cũng sinh hoạt với BHT qua nhiệm vụ Cố Vấn Chuyên Môn…. 
 
 Mùa Xuân năm 1987 chúng tôi lên Ottawa tham dự Lễ Thành Hôn của anh Phạm Văn 
Thức, gặp Viên Hải Phước từ Edmonton qua học tại Đại Học Ottawa cùng lớp với Tư Đồ Dũng 
ở cùng chung nhà, Hải Phước đã từng sinh hoạt với GĐPT Thiện Tâm Edmonton và thường đến 
chùa Từ Ân Ottawa, điện thoại báo tin cho anh Nguyễn Văn Chính biết có anh Tư Đồ Minh 
(TĐM) ở đây, anh Chính liền gọi phone đến thăm và hỏi rằng:  Anh còn nhớ Em không? Em là 
MINH CHƠN Nguyễn Văn Chính (MC/ NVC) Trại Sinh Lộc Uyển 1967 tại chùa Hưng Pháp, 
gần Ngã Tư Bảy Hiền, Saigon và gần phi trường Tân Sơn Nhứt.  Anh là Giảng Viên của Trại và 
anh Nguyễn Khắc Từ là Trại Trưởng. 
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-TT/TĐM: Vậy à, tốt lắm! quả đất tròn anh em mình lại gặp nhau nơi quê người, cùng nhau xây 
dựng Nhà Lam. Sau lời thăm hỏi xả giao tôi hẹn sáng ngày mai gặp nhau tại quán Café sẽ nói 
chuyện nhiều… 
 
-MC/NVC: Thưa anh, có lần em đến Bệnh Viện Chợ Rẩy để khám sức khỏe trước khi xuất cảnh 
qua Canada, nghe tiếng loa của BV gọi gia đình Ô. Tư Đồ Minh, em liền đi tìm nhưng không 
thấy anh đâu.  
 
-TT/ TĐM: Phải rồi, tại Ngả Bảy Chợ Lớn có một người Việt gốc Hoa cũng trùng tên Tư Đồ 
Minh hiện nay cùng định cư ở Toronto, rất mừng cuộc sống của y cũng đàng hoàng, rất tốt 
không tai tiếng gì, trường hợp có việc gì không đẹp xảy ra mà bao chí đăng cái họ và tên ấy lên, 
là thiên hạ có thể hiểu lầm là anh đấy!  luôn dịp này Chính cho anh biết tình hình sinh hoạt 
GĐPT tại Ottawa.  
 
-MC/NVC: Thưa anh, tại thủ đô Ottawa có GĐPT Từ Ân, Đoàn Quán đặt tại Chùa Từ Ân, em 
đảm trách LĐT cùng BHT xây dựng đã được nửa năm rồi, sinh hoạt hằng tuần, khoãng 40 Đoàn 
Sinh (ĐS) và Htr với sự yểm trợ của Ban Trị Sự chùa và của phụ huynh. 
 
-TT/TĐM:  GĐPT Từ Ân đã hiện diện tại Ottawa rồi, cùng với các đơn vị thành lập trước đây 
như các GĐPT:  Vạn Hạnh Toronto 1981, Quan Âm Montréal 1984, Tịnh Khiết Montréal 1986, 
Từ Ân Ottawa  1986,  Đuốc Tuệ Calgary 1982, Thiện Tâm Edmonton 1985, Chân Quang 
Vancouver 1983,  sinh hoạt đã lâu tại hai miền Đông và Tây Canada tại sao không thành lập 
BHD ? và đến bây giờ anh em Htr. có muốn thành lập BHD không? 
 
-MC/NVC:  Thưa anh, muốn lắm chứ! nhưng đất nước Canada qúa rộng lớn, từ Miền Đông qua 
Miền Tây cách xa hơn 6,000 cây số, mỗi người ở một nơi chưa quen biết nhau cho lắm, cho nên 
ACE Htr. chưa có dịp gặp nhau và cũng chưa liên lạc được để gợi ý về tổ chức BHD/CAN, nay 
có sự hiện diện của Anh, xin Anh giúp cho ACE Htr. vấn đề này. 
 
-TT/TĐM:  Như vậy Anh phải cần một thời gian tìm hiểu các đơn vị và liên lạc với các Htr. 
trách nhiệm để thành lập Ban Vận Động (BVĐ) cuộc “Hội Thảo Huynh Trưởng GĐPT-
VN/CAN” tiến đến Đại Hội công cử BHD, cần có Dự Án Hội Thảo gồm những điều: Mục Đích, 
Địa Điểm, Thời Gian, Thành phần BTC, Đại Biểu và các Tiểu Ban v.v .  
 
-MC/NVC: Em ủng hộ việc thành lập BVĐ cuộc Hội Thảo để tiến đến Đại Hội GĐPTVN/CAN 
và mong tiến hành càng sớm càng tốt. 
 
-TT/TĐM: Anh sẽ tìm cách liên lạc với ACE Htr. các GĐPT Miền Tây và Miền Đông, để tiến 
hành việc thành lập BVĐ. Anh cám ơn Chính đã cung cấp nhiều tin tức và hẹn gặp lại trong cuộc 
Hội Thảo vào một ngày gần đây. 
 

Từ Ottawa trở về, trong một phiên họp của BHT/ GĐPT Vạn Hạnh chúng tôi liền đề cập 
đến những lợi ích cho các đơn vị GĐPT nếu thành lập được BHD, và mong muốn BHD được 
thành hình. Anh Quách Chí Cường, chị Nguyễn Sĩ Phượng và ACE cho biết: chúng tôi muốn có 
BHD nhưng chưa liên lạc được với các GĐPT khác.  
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-TT/TĐM: Như vậy ACE GĐPT Vạn Hạnh cũng có ý muốn thành lập BHD, nhân tiện đây xin 
thông báo chúng tôi đã liên lạc và bàn bạc với anh Nguyễn Văn Chính LĐT/ GĐPT Từ Ân 
Ottawa (tiền thân của Chánh Kiến) về việc thành lập BVĐ cuộc Hội Thảo Huynh Trưởng 
GĐPT-VN/CAN (HTHT/GĐPTVN/CAN ) để tiến đến Đại Hội bầu cử BHD.  Theo ý kiến của 
chúng tôi GĐPT Vạn Hạnh là thành Viên “quan trọng” của BVĐ. 
 
-MT/QCC:  Cũng là thành Viên BVĐ tại sao GĐPT Vạn Hạnh lại là thành viên “quan trọng”, 
xin Anh giải thích cho. 
 
-TT/TĐM :  Theo thiển ý của tôi, GĐPT Vạn Hạnh là một đơn vị mạnh, nhiều nhân lực, lại được 
thầy Quảng Lượng, Trụ Trì  thương mến, cho nên việc tổ chức Cuộc Hội Thảo là phải nương 
nhờ vào thầy Trụ Trì và BHT Vạn Hạnh, hơn nữa địa điểm Chùa Hoa Nghiêm giữa hai miền 
Đông và Miền Tây Canada thuận tiện cho các GĐPT cả hai miền,  và thực hiện việc này, trước 
hết phải được sự chấp thuận của Thượng Tọa Thích Thiện Nghị , Tổng Hội Trưởng Tổng Hội 
Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Canada  (THPGVNTN/CAN ), lãnh đạo tinh thần chùa Hoa 
Nghiêm, cho nên cần có phái đoàn “Tiền Vận Động” lên Montréal xin gặp TT Thiện Nghị   để 
thưa trình công việc cùng vận động hai GĐPT ở Montréal tham dự cuộc Hội Thảo.  
 
 Vì vậy một phái đoàn đi Montréal gồm có các Htr. GĐPT Vạn Hạnh và chúng tôi, trước 
tiên đến Chùa Quan Âm, gặp anh Huỳnh Ngọc Trọng LĐT, anh Trương Đình Phước, Cố Vấn 
Chuyên Môn GĐPT và một số Htr. Sau khi trình bày dự định công việc tổ chức cuộc 
HTHT/GĐPTVN/CAN để thành lập BHD thì BHT Quan Âm tích cực ủng hộ. Tiếp theo chiều 
hôm ấy phái đoàn chúng tôi gồm có anh Quách Chí Cường, chị Nguyễn Sỹ Phượng, anh Nguyễn 
Văn Cẩn, chị Quách Thị Dung… và chúng tôi đến chùa Tam Bảo, Montréal đảnh lễ vấn an 
Thượng Tọa và mở cuộc họp vận động với BHT/ GĐPT Tịnh Khiết hiện diện có chị Dương Kim 
Anh LĐT và một số Htr. dưới sự chứng giám của TT Thiện Nghị, phiên họp kéo dài gần đến 
khuya mới được Thượng Tọa cho phép GĐPT Vạn Hạnh, GĐPT Tịnh Khiết tham gia và chấp 
thuận cho tổ chức cuộc Hội Thảo tại Chùa Hoa Nghiêm Toronto cùng khuyến cáo BHD nên gia 
nhập vào THPGVNTN/CAN. 
 
 Từ Montréal trở về chúng tôi lại nhờ Viên Hải Phước cho số điện thoại mới liên lạc được 
với Htr. Ngô Quốc Dũng để trình bày những dử kiện sẽ tổ chức cuộc HTHT/ GĐPTVN/CAN và 
nhờ Htr. Ngô Quốc Dũng trình bày lại với BHT/ GĐPT Thiện Tâm, Edmonton và cho số điện 
thoại của GĐPT Chân Quang, Vancouver (tiền thân của GĐPT Huyền Quang), chúng tôi liên lạc 
với anh Lê Văn Phương LĐT và rất vui mừng được Đại Diện GĐPT Chân Quang ủng hộ công 
cuộc của BVĐ/ HTHT/GĐPTVN/ CAN.  
 
 Tiếp đến chúng tôi đề nghị tất cả các anh chị LĐT của các GĐPT cùng ký chung một 
Thư Mời Tham Dự HTHT/ GĐPTVN/ CAN, vì giai đoạn ấy chưa có tổ chức nào đủ tư cách 
đứng ra triệu tập các GĐPT, cho nên một Thư Mời, Phật Lịch 2531, đề ngày 06/04/1987   được 
gửi đến các GĐPT toàn quốc Canada, có đầy đủ chử ký các LĐT của các GĐPT như sau: 
 
- Htr. MINH CHƠN Nguyễn Văn Chính, LĐT Từ Ân, Ottawa. 
- Htr.TÂM QUẢNG Lê Văn Phương, LĐT Chân Quang, Vancouver.  
- Htr. NHƯ THÀNH Phan Vĩnh Đức, LĐT Thiện Tâm, Edmonton. 
- Htr.CHIẾU LỰC Ngô Quốc Dũng, TK Thiện Tâm, Edmonton. 
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- Htr. THỊ NGUYỆN Huỳnh Ngọc Trọng, LĐT Quan Âm, Montréal. 
- Htr.  DIỆU HIỆP Dương Kim Anh, LĐT Tịnh Khiết, Montréal. 
- Htr. DIỆU CÔNG Trần Đình Lập, Cựu Huynh Trưởng VN, London 
- Htr. TÂM TRÍ Tư Đồ Minh, Cố Vấn Ch. Môn Vạn Hạnh Toronto. 
- Htr. MINH TRÍ Quách Chí Cường LĐT (Nam) Vạn Hạnh, Toronto. 
- Htr. TÂM HUỆ Nguyễn Sỹ Phượng LĐT (Nữ) Vạn Hạnh, Toronto. 
 
   ●Mục đích: Mời tham dự cuộc Hội Thảo Huynh Trưởng GĐPTVN/CAN 
   ●Thời Gian: Từ ngày 16,17 và 18/05/1987 
   ●Địa Điểm: Chùa Hoa Nghiêm góc đường Ossington & Queen, Toronto. 
 
Phần Tổ Chức: GĐPT Vạn Hạnh đăng cai chuẩn bị các Tiểu Ban: Trang Trí Phòng Hội, Nghi 
Lễ, Tiếp Tân, Trai Soạn, Bố trí chỗ ngủ, Đưa Đón, Nhiếp Ảnh v.v 
Phần Tài Liệu: chúng tôi đảm trách: Chương Trình Hội Thảo, Bài Thuyết Trình, Nội Quy 
GĐPTVN, Quy Chế Htr v.v. 
Tuy Thư Mời gửi đi trong một thời gian ngắn, nhưng được các GĐPT hưởng ứng về tham dự 
đông đủ. 
 
♣ Cuộc họp mặt đầu tiên 29 Htr. Đại Biểu của các đơn vị GĐPT khắp toàn quốc Canada tại Chùa 
Hoa Nghiêm Toronto vào lúc 12 giờ trưa ngày 16/05/1987.  
♣ Buổi họp của Ban Vận Động. vào lúc 13 giờ. 

●Chủ Tọa: Htr. MINH TRÍ Quách Chí Cường. 
●Thư Ký: Htr. CHIẾU LỰC Ngô Quốc Dũng. 

⁕ Giới thiệu các Phái Đoàn, phân công nhân sự điều hành nghi thức Lễ Khai Mạc, Diễn Văn 
Chào Mừng, Diễn Văn Khai Mạc, và những nguyên tắc của Hội Nghị v.v . 
 
■ Họp Khoáng Đại 1 vào lúc 13 giờ 30 cùng ngày. 
 Cuộc Hội Thảo bắt đầu, dưới sự chứng minh của Đại Đức Thích Quảng Lượng, Trụ Trì.  

● Chủ Tọa Htr. THỊ NGUYỆN Huỳnh Ngọc Trọng. 
  ● Thư Ký: Htr. DIỆU HIỆP Dương Kim Anh. 

● Kiểm Soát Viên: Htr. NGUYÊN THẬN Nguyễn Văn Cẩn. 
● Thuyết Trình Viên: Htr. TÂM TRÍ Tư Đồ Minh. 
 
Với sự hiện diện của các Đại Diện Phái Đoàn:  

Htr. MINH CHƠN Nguyễn Văn Chính, Trưởng Phái Đoàn Từ Ân   
Htr. THỊ NGUYỆN Huỳnh Ngọc Trọng, Trưởng Phái Đoàn Quan Âm 
Htr. DIỆU HIỆP Dương Kim Anh, Trưởng Phái Đoàn Tịnh Khiết 
Htr. MINH TRÍ Quách Chí Cường, Trưởng Phái Đoàn Vạn Hạnh 
Htr. TÂM HUỆ Nguyễn Sỹ Phượng, LĐT Nữ Phái Đoàn Vạn Hạnh 
Htr. MINH LỘC Trần Văn Lợi, Trưởng Phái Đoàn Thiện Tâm 
Htr. CHIẾU LỰC Ngô Quốc Dũng, Đại Diện Đuốc Tuệ 
Htr.  Đỗ Thị Ngọc Thanh Đại Diện Chân Quang 
Htr. TÂM TRÍ Tư Đồ Minh BVĐ , Cố Vấn Chuyên Môn Vạn Hạnh 
Cùng với  20 Htr. Thành Viên trong các Phái Đoàn.  
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Mở đầu cuộc Hội Thảo với đề tài “ Nhiệm Vụ Và Vị Thế Của GĐPTVN Trong Giai Đoạn 
Hiện Tại “ do Htr. TÂM TRÍ đảm trách, nội dung đề tài đại cương: 

- Chủ trương, đường lối của GĐPTVN  
- Hiện tình GĐPTVN tại Canada và Hải Ngoại 
- Thực hiện sự nối kết các đơn vị thành một khối theo truyền thống GĐPTVN 
- Thống nhất tài liệu và chương trình   tu học, huấn luyên và các bộ môn cùng đồng phục. 
- Sự lợi ích cho các GĐPT trường hợp có BHD 

* Sau khi thảo luận Hội Nghị biểu quyết đồng thuận biến đổi Cuộc Hội Thảo thành Đại Hội Htr. 
GĐPTVN/CAN Kỳ I mới đủ thẩm quyền thành lập BHD/GĐPTVN/CAN.  

Tiếp theo Đại Hội chia Đại Biểu thành ba Tiểu Ban; 

1/ Tiểu Ban thảo luận Nội Quy GĐPTVN,  
      2/ Tiểu Ban thảo luận Quy Chế Huynh Trưởng  
      3/ Tiểu Ban thảo luận Chương Trình Tu Học. 

Đến đây Đại Hội tạm ngưng để chuẩn bị Lễ Khai Mạc. 
 

*  Đúng 6 giờ chiều ngày Thứ Sáu 16/05/1987 Lễ Khai Mạc được khai diễn rất trang nghiêm, 
trọng thể dưới sự chứng minh của Đại Đức Thích Quảng Lượng, và sự tham dự của Ban Trị Sự 
chùa Hoa Nghiêm, Quý Vị quan khách cùng  toàn thể Htr. Đại Biểu. 
 
* Tiếp theo Lễ Khai Mạc, các Tiểu Ban  họp  thảo luận các đề tài: 
 
 a/ Phiên họp Thảo Luận Nội Quy GĐPTVN tại Canada: 
 Chủ Tọa: Htr. TÂM QUẢNG Lê Văn Phương 
Thư Ký: Htr. TÂM HUỆ Nguyễn Sỹ Phượng 
Thuyết Trình Viên: Htr. TÂM TRí Tư Đồ Minh 
 
b/ Phiên họp thảo luận Quy Chế Huynh Trưởng:  
Chủ Tọa: Htr. MINH LỘC Trần Văn Lợi 
Thư Ký: Htr. DIỆU MINH Nguyễn Thị Huệ 
Thuyết Trình Viên: Htr. NGUYÊN THẬN Nguyễn Văn Cẩn 
 
c/ Phiên họp thảo luận Chương Trình Tu Học: 
Chủ Tọa: Htr. DIỆU HIỆP Dương Kim Anh, 
Thư Ký: Htr. Hoàng Thị Thùy Nhung 
Thuyết Trình Viên: Htr. ĐỒNG DUYÊN Trương Đình Phước. 
 
Các cuộc họp này đến 3 giờ khuya sáng ngày Thứ Bảy 17/05/1987 mới kết thúc. 
 
* Sáng ngày thứ bảy sau khi Lễ Phật, Đại Hội tiếp tục Phiên họp Khoáng Đại 1 :  
Các Tiểu Ban:   Nội Quy GĐPTVN/CAN, Quy Chế Huynh Trưởng và Chương Trình Tu Học lần 
lượt báo cáo kết quả hội thảo, trình lên Đại Hội thảo luận đến 6 giờ chiều mới biểu quyết chấp 
thuận các văn kiện Nội Quy GĐPTVN/CAN, Quy Chế Htr, Chương trình Tu Học.  
 



 

38/156 Kỷ Yếu 30 Năm Thành Lập BHD/ GĐPTVN/ CAN 

Đến 19 giờ cuộc Họp Thân Quanh Đèn rất vui nhộn được Thầy Quảng Lượng tham dự, cùng các 
Htr. Đại Biểu tham gia các tiết mục ca hát, ngâm thơ, đàn, sáo, biểu diễn Trống khá điêu luyện 
của Htr. Đỗ Thị Ngọc Thanh, cuộc vui đến 22 giờ chỉ tịnh. 
 
Sáng ngày Chủ Nhật 18/05/1987 
 
● Phiên Họp Khoáng Đại 2: Để Án Công Tác Phật Sự 
Chủ Tọa:  Htr. MINH TRÍ Quách Chí Cường 
Thư Ký:   Htr. CHIẾU LỰC Ngô Quốc Dũng 
Kiểm Soát Viên:  Htr. TUỆ HIỄN Nguyễn Thanh Nhã 
Đề Án Công Tác Phật Sự sau khi trình bày được Đại Hội thông qua nhanh chóng. 
 
● Phiên Họp Khoáng Đại 3: Công cử thành phần BHD/GĐPTVN/CAN, 
 
Chủ Tọa:   Htr. MINH CHƠN Nguyễn Văn Chính,  
Thư Ký:   Htr. THỊ NGUYỆN Huỳnh Ngọc Trọng 
Kiểm Soát Viên 1:  Htr. NGUYÊN THẬN Nguyễn Văn Cẩn 
Kiểm Soát Viên 2: Htr. NGUYÊN TỊNH Nguyễn văn Khương 
 
Nguyên tắc bầu phiếu Kín, mỗi đơn vị một phiếu, kết quả:  
 

Trưởng BHD Trung Ưởng  Htr. TÂM TRÍ Tư Đồ Minh  
Phó TBHD Ngành Nam;     Htr. MINH TRÍ Quách Chí Cường 
Phó TBHD Ngành Nữ ;       Htr. TÂM HUỆ Nguyễn Sỉ Phượng, 
Tổng Thư Ký;        Htr, MINH CHƠN Nguyễn Văn Chính 
Phó Tổng Thư Ký;              Htr. THỊ NGUYỆN Huỳnh Ngọc Trọng  
Thủ Quỹ kiêm ĐD Miền Đông;   Htr. DIỆU HIỆP Dương Kim Anh 
ĐD Miền Tây CAN              Htr. MINH LỘC Trần Văn Lợi. 
Ùy Viên Nội Vụ:                 Htr. TÂM TRÍ Tư Đồ Minh (kiêm) 
Ủy Viên Tổ Kiểm:       Htr.NGUYÊN THẬN Nguyễn Văn Cẩn 
Ủy Viên Nghiên Huấn:       Htr. MINH LỘC Trần Văn Lợi 
UV Tu Thư & Báo Chí:      Htr. CHIẾU LỰC Ngô Quốc Dũng 
UV Hoạt Động Thanh Niên:   Htr. TUỆ HIỄN Nguyễn Văn Nhã 
Ủy Viên Thể Thao:   Htr. TÂM THỨC Đoàn Duy 
Ủy Viên Văn Nghệ:      Htr. MINH ĐỨc Trần Quốc Tiến 
Ủy Viên Doanh Tế:      Htr. NHƯ THÀNH Phan Vĩnh Đức 
Ủy Viên Xã Hội:                Htr.TÂM THÔNG Nguyễn Thị Trúc Hương 
Ủy Viên Thanh Nam:      Htr. NGUYÊN DỰ Nguyễn Văn Dũng 
Ủy Viên Thanh Nũ:      Htr. MINH HIỄN Lâm Huệ Quân 
Ủy Viên Thiếu Nam:      Htr. TÂM QUẢNG Lê Văn Phương 
Ủy Viên Thiếu Nữ:      Htr. DIỆU TRÍ Bạch Hồng 
Ủy Viên Oanh Vũ Nam:     Htr. QUẢNG THỊNH Vũ Văn Khắc Việt 
Ủy Viên Oanh Vũ Nữ:      Htr. DIỆU THANH Quách Thị Dung. 
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  Vì các Htr. Đại Biểu Miền Tây cần lên Phi Trường sớm để kịp chuyến bay, nên 
Khoáng Đại 3 tụng Hồi Hướng vào lúc 16 giờ. Tiếp theo là Lễ Bế Mạc, kết vòng Giây Thân 
Ái và tiễn đưa các Đại Biểu trở về trú xứ. Đại Hội thành công Viên mãn. 
 
  Sau 30 năm sinh hoạt, trong số Htr. Đại Biểu góp công xây dựng nên 
BHD/GĐPTVN/CAN đầu tiên vẫn còn tiếp tục sứ mạng của mình, nhưng còn một số Htr. 
Đại Biểu vì hoàn cảnh đã ngưng sinh hoạt. Tuy vậy GĐPTVN/CAN vẫn nhớ đến công đức 
của Quý ACE thành Viên trong Đại Hội 1 hiện diện trong buổi lễ hôm nay cũng như ACE 
vắng mặt trong ngày vui lễ hội của đoàn thể Áo Lam của chúng ta. Để kết thúc bài kể chuyện 
GĐPT-VN chúng tôi nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho toàn thể ACE chúng ta thường được an 
lành, sức khỏe dồi dào, tinh tấn tu tập, vững bước trên con đường phục vụ đàn em. 
 

Ấn Cát Tường, 
TÂM TRÍ Tư Đồ Minh 
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  Trở về quá khứ là về với nguồn cội, để mọi người thành kính cúi đầu niệm ân chư 
tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni đã dày công xây dựng và phát huy Phật Giáo 
Việt Nam tại Canada, những bậc tôn túc mở lòng bao dung độ lượng và chân tình che chở Gia 
Đình Phật Tử Canada qua bao năm tháng dài xa mà lòng thương kính không phai mờ trong tâm 
tưởng của mỗi người đoàn viên áo Lam.  
 

 Trở về quá khứ là về với nguồn cội, để chúng ta tỏ lòng biết ơn sâu đậm đến rưng rưng 
cõi lòng về những khuôn mặt thân thương, những con tim khối óc, những bàn tay và những đôi 
chân tiên phong, đã trải qua bao thời kỳ xây dựng, duy trì và phát triển Gia Đình Phật Tử Việt 
Nam tại Canada. Giờ đây đã có người đi vào thiên cổ và biết bao người vì hoàn cảnh đã đẩy đưa 
lưu tán khắp các miền Đông Tây. Cũng vì miếng cơm manh áo nên đã không tiếp tục cùng nắm 
tay nhau trên đường phụng sự tổ chức áo Lam, mong được cùng về hội ngộ trong lễ hội này và 
trở lại với mái nhà Lam vì đàn em thân yêu của chúng ta.  
 

 Trở về quá khứ là về với dòng lịch sử rất đáng tự hào, hồi tưởng những dấu ấn đẹp đẽ và 
bao kỷ niệm vui buồn sâu lắng, về với những ngày xưa rạng rỡ để anh chị em chúng ta cảm nhận 
và tự soi xét vị thế hôm nay cùng chung lo thừa kế sự nghiệp xứng đáng, và không ngừng tận lực 
làm cho các đơn vị Gia Đình Phật Tử từ Đông sang Tây của Canada tươi sáng hơn lên, đông vui 
đầm ấm hơn nhiều.  
 

 Niềm tin bền vững , vườn hoa đạo lý sinh sôi mãi mãi, thắm sắc ngát hương nẽo đời lối 
đạo, thơm tận đáy lòng, góp phần làm thắm đẹp và hương thơm đạo pháp dân tộc Việt nam nơi 
quê hương xứ lạnh tình nồng vốn mang nặng biết bao nghĩa tình.  
 

 Niềm tin bền vững tin cậy biết bao, gữi gắm đại Gia Đình Áo Lam vào lòng yêu thương 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống nhất Hải Ngoại tại Canada với hy vọng ngày càng phát 
triển.  
 

 Kỷ niệm hôm nay gặp nhau người bao năm cũ, người nối tiếp hiện tiền, người từ muôn 
phương như chim bay về tổ ấm, vui thật là vui, tay bắt mặt mừng, nhưng tâm tư vẫn man mác 
thỗn thức, xúc động bồi hồi.  
 

 Mừng lể hội 30 năm Gia Đình Phật Tử Canada, mong đón nhận niềm cảm kính tin yêu 
qua TẬP KỶ YẾU này với tấm lòng rộng mở và mong hỷ xã những gì chưa trọn vẹn như lòng 
thường trân trọng thiết tha. 
 

 Cẩn bút.  
TÂM TRỰC 

Tháng 10 năm 2017. 

 

Cäm Nghï 
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 Mấy năm gần đây, GĐPT Canada chúng tôi thường xuyên về Hương Đàm mỗi khi có 
dịp, nào là kết khóa Huyền Trang 1, nào là họp Tiểu trại Chúng Kim Cang Canada của trại Vạn 
Hạnh 2 Hải Ngoại, nào là Đại Hội IX, nào là Hội ngộ Tình Lam 30 năm lần này… Đi riết thì 
quen! Quen chùa, quen Thầy, quen bác Gia trưởng, anh Liên đoàn trưởng và các em GĐ Hương 
Đàm, quen các bác, các anh chị đạo hữu chùa… 
 
 Tôi đến Hương Đàm lần đầu tiên năm 2005. Năm đó, tôi đưa Ni sư Như Tường từ Việt 
Nam qua, đi Toronto thăm quý Thầy, và đã đến Hamilton. Ni sư ngạc nhiên vô cùng một nhà thờ 
đạo Tin Lành bề thế ở vị trí thuận lợi trong thành phố, mà nay lại biến thành một ngôi chùa… 
Không thể tin được nếu không nhìn tận mắt! Hình dạng bên ngoài không thay đổi, vẫn là hình 
dạng của một ngôi thánh đường, khác biệt chăng là hàng chữ Chùa Hương Đàm rực rỡ đập vào 
mắt khách thập phương. Chính quyền yêu cầu phải giữ hình trạng bên ngoài không được thay 
đổi, chỉ sửa đổi bên trong vì họ muốn giữ “kiến trúc” của những thế kỷ trước.  
 
 Chỉ tại tỉnh bang Québec là nơi tôi có thể quan sát tường tận thì các ngôi Thánh đường 
đều chiếm những vị trí đẹp đẽ nhất và sang trọng nhất. Thiên chúa giáo một thời đã là quốc giáo 
của Québec. Không lâu trước đây, nhà thờ nắm quyền chi phối về văn hóa, về giáo dục, về y tế… 
và cả về chính trị. Nhưng ngày nay đã không còn nữa… Con chiên vắng bóng nên tất cả quyền 
lực xây dựng hằng bao thế kỷ đã nhanh chóng sụp đổ!   
 
 Mặc dù nhà thờ đóng cửa khắp nơi tại Bắc Mỹ, nhưng việc biến thành ngôi chùa là một 
trường hợp đặc biệt, hy hữu... 
 
 Đúng 15 giờ 45 phút ngày thứ bảy 7 tháng 10 năm 2017, xe chúng tôi ngừng trước chùa 
Hương Đàm. Tại cổng chùa tôi nhìn thấy Htr Quảng Tiến Diệp Gia Đức, Ủy viên Oanh vũ Nam, 
Thiếu Nam, Trưởng tiểu ban Nghi Lễ và Khánh tiết đón tiếp, hướng dẫn các phái đoàn cũng như 
quan khách. Các em GĐ Quan Âm ùa nhau xuống xe, túa vào sân chùa như đàn chim được tự do 
sau nhiều giờ gò bó tù túng. Các huynh trưởng cao niên, cố vấn như anh Tâm Trí Tư Đồ Minh, 
anh Đồng Duyên Trương Đình Phước, và huynh trưởng Ủy viên Nội vụ anh Tâm Trực Huỳnh 
Văn Trung đang rảo bước quan sát các em Hương Đàm, Chánh Kiến, Pháp Vân và Vạn Hạnh 
sinh hoạt, vui chơi từng nhóm. Quang cảnh náo nhiệt, tiếng cười nói ồn ào, reo hò… Là ngày hội 
lớn! 
 
 Đáng tiếc 2 GĐ miền Tây không thể sang được là GĐ Thiện Tâm (Edmonton) và GĐ 
Huyền Quang (Vancouver). Chúng tôi chỉ có 7 đơn vị trên đất nước Gia Nã Đại rộng lớn mà 2 
đơn vị ở hai đầu Đông Tây là Quan Âm và Huyền Quang đã xa nhau trên 5000 cây số rồi. Hai 
đơn vị gần nhất là GĐ Quan Âm (Montréal) và GĐ Chánh Kiến (Ottawa) cũng phải gần 3 giờ 
đồng hồ di chuyển bằng xe hơi với khoảng cách hơn 200 cây số. Nên thường khi chúng tôi sinh 
hoạt riêng rẽ, mổi đơn vị có một góc trời biệt lập... những dịp gần gũi như thế này thật là hiếm 
hoi. 
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 Chúng tôi vào chùa và bước xuống “basement”. Đây là “tầng hầm” của chùa, đa dụng, có 
thể làm Trai đường, có thể làm Hội trường và còn có cái sân khấu để trình diễn văn nghệ. Phía 
trước sân khấu có cái bàn, chư Tăng đang thọ thực, tôi vội đến xá chào quý Thầy. Hôm nay là 
ngày rằm tháng 8, Chư Tăng Ni vùng Toronto quy tụ về Hương Đàm tụng Giới và Bố tát. Tôi 
nhận thấy có quý thầy sau: HT Thích Trí Thành, TVT/TV Tăng Sự; TT Thích Nguyên Lạc, 
Thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm; TT Thích Tâm Đăng, TVT/TV Thanh Niên; TT Thích 
Thường Nguyên, TVP/TV Thanh Niên; TT Thích Nhất Quán, TVT/TV Văn Hóa; TT Thích Tâm 
Minh, TVP/TV Hoằng Pháp, TT Thích Đạo Hạnh, TVT/TV Nghi Lễ; TT Thích Như Thanh,... 
Sau bữa ăn, quý thầy phải về trụ xứ không thể ở lại để tham dự Lễ hội được. Bắc Mỹ cũng như 
các nơi khác tại hải ngoại, sinh hoạt của chùa là ngày chủ nhật, mọi việc đều tập trung vào ngày 
chủ nhật nên chư tăng rất tất bật… 
 
 Trên sân khấu một cái phông mầu đỏ với dòng chữ “Mừng 30 Năm Thành Lập BHD 
GĐPT/ CANADA” và dòng chữ “Văn Nghệ Gây Quỹ Từ Thiện Việt Nam” đã làm cho sân khấu 
nổi bật, rực rỡ hơn lên. Nhiệm vụ trang trí với những biểu ngữ, từ ngay ngoài cổng chùa đến tận 
trong Hội trường, sân khấu, lên trên Chánh điện là nhiệm vụ của HtrTâm Minh Thức Trần Đình 
Hợi, LĐT GĐ Hương Đàm, Trưởng Tiểu ban Trang trí ngày lễ hội hôm nay. Nhắc đến anh Tâm 
Minh Thức và đơn vị chủ nhà, không thể không đưa ngón tay lên khen ngợi. Tiếp đón rất chu 
đáo, nồng hậu, nhiệt tình  từ anh Gia trưởng Nguyên Chính Nguyễn Văn Kim cho đến các huynh 
trưởng, đoàn sinh, và cả các bác, các anh, các chị phụ huynh, thân hữu…ai ai cũng lăn xăn, giúp 
đở, chỉ dẫn... Một Đóa Sen Trắng tặng người hữu tâm. 
 
 ☂ GĐPT Hương Đàm là đơn vị non trẻ nhất của Canada, vì thời gian... thai nghén cũng 
lâu, thầy Viện chủ rất cẩn thận, Thầy từng là huynh trưởng cấp Tập tại Việt Nam mà! Khi Thầy 
sáng lập chùa Hương Đàm là Thầy đã có ý định thành lập GĐPT nhưng vì nhân sự huynh trưởng 
chưa có, nên Thầy phải tổ chức Trường Việt ngữ Hương Đàm trước. Khi trường Việt ngữ đi vào 
nề nếp vững vàng, Thầy bắt đầu “biến” cô giáo, thầy giáo thành huynh trưởng. Quá trình hình 
thành nầy rất cam go, nhưng với sự trợ giúp của BHD và các huynh trưởng kỳ cựu của các đơn 
vị Vạn Hạnh, Pháp Vân từ Toronto thường xuyên xuống Hamilton hướng dẫn nên Hương Đàm 
đã thành công, được BHD công nhận vào ngày 26 tháng 5 năm 2013, nay đã tròn bốn năm. Nhân 
liên trại Lộc Uyển A Dục được BHD tổ chức vừa qua, BHT Hương Đàm đã tham dự học đầy đủ 
các giai đoạn từ Ôn Tập đến Hàm Thụ (online) và Nhập trại kết khóa. Cho nên nay Hương Đàm 
đã có “chất huynh trưởng” và đã có “vị gia đình phật tử” như mọi đơn vị khác. 
 
 Bên trái của hội trường là bàn làm việc của Tiểu ban Hành chánh với huynh trưởng 
Trưởng tiểu ban: Chiếu Lực Ngô Quốc Dũng, Thư ký: Ngọc Nữ Vưu Thị Liêng Hồng, và Thủ 
quỹ: Tuệ Quang Lê Văn Hoàng. Lúc này, các anh, chị bận rộn nhất nào là ghi nhận báo cáo của 
các đơn vị, nào là nhận tiền đóng góp, nào là phân phối logo, cẩm nang v.v…   
 
 Cầm trong tay cái logo tròn, với vòng tròn nền màu cam, nổi bật hàng chữ trắng KỶ 
NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP BHD/ GĐPTVN - CANADA, vòng tròn chính giữa nền màu 
vàng trình bày bốn em đoàn sinh đồng phục với mũ tứ ân bao quanh huy hiệu Hoa Sen. Hai bên 
là hai hàng số dọc màu đỏ 1987 – 2017, phía trên: Chùa Hương Đàm, uốn cong theo vòng tròn, 
phía dưới: Hamilton – Ontario và ngày 7 & 8 tháng 10. Đầy đủ gọn. Và cuốn Cẩm Nang in ấn rất 
đẹp, chỉ dẫn rõ ràng cho 2 ngày sinh hoạt chung, nào là thành phần Ban Tổ Chức, chương trình. 
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Lại có một số bài ca sinh hoạt cùng với hình ảnh toàn gia đình của các đơn vị màu sắc rực rỡ, 
huy hoàng.  
 
 Ở góc phải của hội trường là giang sơn của Tiểu ban Kỹ thuật, huynh trưởng Minh 
Nguyện Nguyễn Hoàng Vũ, LĐT GĐ Chánh Kiến, Trưởng Tiểu ban và huynh trưởng Thiện Tài 
Nguyễn Hữu Thế Phiệt, ĐT Thiếu Nam GĐ Quan Âm và Nguyên Hưng David Nguyễn Anh 
Tuấn đang bận rộn với cái laptop, cái projector… Nhờ toán kỹ thuât này mà chút nữa đây, chúng 
ta sẽ được xem “slide show” chiếu sinh hoạt của các đơn vị, lại được thấy dung nhan của huynh 
trưởng Minh Lộc Trần Văn Lợi, LĐT GĐ Thiện Tâm, Phó Trưởng ban kiêm Đại diên BHD 
Miền Tây, huynh trưởng Diệu Trang Quách Thị Nhung, Ủy viên Oanh vũ nữ và Thiếu nữ cùng 
các huynh trưởng GĐ Thiện Tâm. Chúng ta thường nghe nói “thuận vợ, thuận chồng tát biển 
đông cũng cạn”... ấy là nói về trường hợp của anh Minh Lộc và chị Diệu Trang đó!... Có lúc chỉ 
còn hai anh, chị gồng gánh cả cái GĐ Thiện Tâm... Bái phục! 
 
 Trong lúc tôi còn đang lay hoay nhìn Đông, nhìn Tây thì có ai đó đụng vào tôi, quay lại 
thì ra huynh trưởng Minh Chơn Nguyễn Văn Chính, Trưởng ban BHD. Tôi gặp anh Chính lần 
đầu cách đây... 30 năm, tại Đại Hội Huynh trưởng GĐPT/ Canada kỳ thứ nhất, tổ chức tại chùa 
Hoa Nghiêm (Toronto). Anh là Trưởng phái đoàn GĐ Từ Ân, tiền thân của GĐ Chánh Kiến 
(Ottawa). Trong phiên họp khoáng đại công cử thành phần BHD, đại biểu bầu anh làm Tổng Thư 
Ký. Lúc đầu anh từ chối lý do cặp mắt của anh càng ngày càng mờ, thị lực giờ chỉ còn khoảng 
20% và anh phải chuẩn bị mổ trong thời gian tới. Làm việc gì cũng phải nhờ vợ, nhờ con nên anh 
không thể nhận nhiệm vụ quan trọng này. Nhưng các đại biểu tha thiết yêu cầu, anh là một trong 
ba huynh trưởng (hiếm hoi) có cấp của Canada, đã thông hiểu công việc hành chánh trong GĐPT 
nên cần có anh hướng dẫn, ngoài ra còn có huynh trưởng phụ tá, sẽ giúp anh điều hành công 
việc. Anh rơi lệ mà chấp nhận! Tôi xúc động vô cùng, chưa từng gặp trường hợp này: tinh thần 
trách nhiệm của người huynh trưởng đối với tổ chức đã vượt thắng ngay cả cơn bệnh hiểm 
nghèo… và anh đã gắn bó với tổ chức mãi đến ngày hôm nay, tuy cặp mắt của anh vẫn như thế! 
Từ Tổng Thư Ký, anh được đề cử là Phó Trưởng ban và rồi anh thay thế anh Tâm Trí giữ nhiệm 
vụ Trưởng ban từ năm 2006, lèo lái con thuyền Lam Gia Nã Đại… Người ta thường nói bên 
cạnh người đàn ông thành đạt đều có bóng dáng người đàn bà tuyệt vời. Đó là trường hợp của 
anh Minh Chơn Nguyễn Văn Chính! Anh Chính có thể hoàn thành trách vụ người thuyền trưởng 
xuất sắc như thế, là nhờ có chị huynh trưởng Viên Nguyệt Tiêu Thị Nga. Chị Nga vừa là người 
đàn ông, vừa là người phụ nữ trong ngôi nhà của anh Chính, là người đàn ông chị Nga phải lái xe 
đi làm kiếm tiền nuôi gia đình, là người phụ nữ chị phải quán xuyến việc nhà, chăm lo hai con. 
Tối đến chị phải kiểm soát thư tín, đọc những “email” các nơi gởi cho anh và gởi huynh trưởng 
Tổng thư ký những bản thảo mà anh Chính đã soạn trong ngày. Cuối tuần, chị phải đưa anh 
Chính đi sinh hoạt, rồi chị cũng sinh hoạt, kế hai con cũng sinh hoạt và từ từ thành huynh trưởng 
nối nghiệp cha. Đây là một gia đình Áo Lam điển hình vì chúng ta sẽ gặp không ít những anh 
Chính, những chị Nga như thế trong tổ chức GĐPT tại Canada và khắp nơi. 
 
 Đúng lúc, chị Trưởng Tiểu ban Đời sống, Htr Nguyên Anh Phan Thị Yến (Hương Đàm) 
vừa thông báo… “Giờ ăn đến rồi, giờ ăn đến rồi, mời anh xơi, mời chị xơi. Giơ cái “đĩa” lên 
cao nào, giơ “cái nĩa” lên cao nào. Ta cùng ăn, ta cùng xơi...”  

Tiểu ban Đời sống có trách nhiệm về… đời sống cho Lam viên trong 2 ngày Hội ngộ. 
Bao gồm từ “ngủ” đến “ăn” và cả “cứu thương” nữa, nhưng “ăn” là quan trọng hơn. Này nhé, tôi 
thấy Htr. Nguyên Lợi Huỳnh Văn Đấu, trách nhiệm về Lưu trú cũng “lăn” vào trong bếp cùng 
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với toán Ẩm thực là các Htr Nguyên Hoa Huỳnh Thị Bông (Hương Đàm), Giác Hoa Huỳnh Thị 
Tuyết Hương (cựu huynh trưởng GĐ Pháp Vân) và chị Viên Nguyệt Tiêu Thị Nga (Chánh Kiến). 
Ngoài ra lại còn được sự hỗ trợ một số Phụ Huynh và Đạo Hữu của các đơn vị có hiện diện.. 
Wow! Một giới thiệu nhỏ, anh Nguyên Lợi là phu quân của chị Nguyên Hòa Huỳnh Thị Bông, 
chị Giác Hoa là nội tướng của anh Quảng Tiến Diệp Gia Đức. Vậy là tôi đã giới thiệu thêm hai 
cặp “thuận vợ, thuận chồng”.... nữa nhé. 

 
 Tất cả món ăn được dọn lên hai dẫy bàn dài song song để phục vụ ăn buffet cho khoảng 
hai trăm người sắp hàng nối đuôi nhau tự lấy phần ăn cho mình. Chúng tôi thấy nào là các em 
đoàn sinh, huynh trưởng, quý phụ huynh, quý bác bảo trợ... cười cười chào nhau, náo nhiệt, 
không khí thật hoan hỉ... Thức ăn bày la liệt, nhìn hoa cả mắt...  
 
 Ăn vội vàng, không kịp thưởng thức các món ăn rất ngon, nấu nướng công phu của các 
chị thì Htr Nguyên Thận Nguyễn Văn Cẩn, LĐT GĐ Vạn Hạnh, ĐD Miền Đông, và là Phó BTC, 
đã thổi còi tập hợp ngoài sân chùa vì giờ múa lân, rước đèn trung thu đã đến. 
 
 Ở Canada, chúng ta có thể nhận thấy sự thay mùa rất rõ nét. Bây giờ trời vừa vào Thu, lá 
cây chuẩn bị đổi mầu, mới 6 giờ nắng chiều đã tắt, không khí se se lạnh... Chẳng bù tháng 7, 
tháng 8 vừa qua; 8 giờ, 9 giờ tối nắng vẫn còn chói chang.  
 
 Các em oanh vũ được phát cho lồng đèn, các toán múa lân của 5 đơn vị đã sẵn sàng.  Lân 
Chánh Kiến, lân Vạn Hạnh, lân Quan Âm, lân Pháp Vân, lân Hương Đàm theo nhịp trống... 
thùng... thùng... cắt, cắt... thùng, bắt đầu uốn lượn. Tôi thấy bên kia đường, hàng xóm người Gia 
Nã Đại đã đứng đầy trước cửa nhà quan sát xem lân múa, tỏ vẽ thích thú. Đoàn lân sau khi múa 
lạy Đài Quan Âm Các, lạy chào Thượng tọa Trụ trì, rồi với sự hướng dẫn của các anh, các chị, 
đoàn lân bắt đầu di chuyển múa một vòng quanh khu phố, mang niềm vui hội ngộ Tình Lam san 
sẽ với cư dân địa phương chung quanh Chùa Hương Đàm. 
 
 Bóng đêm vừa xuống, đoàn lân cũng vừa trở về sân chùa và cũng vừa đúng 7 giờ tối, giờ 
trình diễn văn nghệ của các phái đoàn. Chúng tôi nhận thấy trai đường giờ đã biến thành hội 
trường, những cái bàn ăn đã được xếp lại, những dãy ghế được bày ra, sân khấu đã hoàn chỉnh… 
Giờ giấc ấn định trong Cẩm nang được tuân thủ sít sao, chứng tỏ các tiểu ban hoạt động ăn ý, 
nhịp nhàng, nào là tiểu ban đời sống, tiểu ban kỹ thuật, tiểu ban văn nghệ… 
 
 Trách nhiệm đêm văn nghệ là Htr Nguyên Tịnh Phạm Xuân Quang, Ủy viên Báo chí, 
Trưởng tiểu ban Văn nghệ. Đệm keyboard là Nguyên Vũ, cựu huynh trưởng GĐ Thiên Hương. 
Chương trình có 21 tiết mục do 5 đơn vị trình diễn. Htr Diệu Thanh Quách Thị Dung (Vạn 
Hạnh) chịu trách nhiệm điều hợp các tiết mục lên xuống nhịp nhàng, để không có… “tăng mo”. 
Những anh chị nào thường theo dõi trên facebook, trang GĐPT Canada thì có dịp được ngấm 
nhìn cặp Dung – Cẩn. Hể chỗ nào có chị Dung là có anh Cẩn, từ “tiểu gia” cho đến “đại gia”, giờ 
đây chị Dung trách nhiệm hậu trường thì chắc rằng anh Cẩn ở đâu đó... Lại một cặp “thuận vợ, 
thuận chồng”...Quả thật như vậy, anh Nguyên Thận, trách nhiệm lên xuống sân khấu thông báo 
với đại chúng số tiền hỉ cúng quỹ Từ Thiện cho đồng bào miền Trung thiên tai bão lụt, cứ năm 
mười phút lại lên thông báo, số tiền dần tăng... 
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 Chúng ta được biết Thượng tọa Viện chủ chùa Hương Đàm, Tổng vụ trưởng TV Thanh 
Niên, Giáo Hội Canada, ngoài tâm tư cưu mang, lo lắng cho GĐPT, Thầy còn âm thầm quyên 
góp tịnh tài cứu giúp đồng bào tại quê nhà. Đất nước chúng ta từ... Ải Nam Quan chí đến mủi Cà 
Mau chạy dài hơn 2000 cây số, lưng tựa Trường Sơn, mặt hướng ra biển Đông, nên tất cả những 
cơn thịnh nộ của biển cả, đồng bào ta đều hứng chịu, mà đau khổ nhất là miền Trung. Hởi ôi, cơn 
bão nầy vừa dứt, cơn bão khác lại ập đến... Chập chùng nối tiếp, đồng bào không còn nước mắt 
để mà rơi. Nào Thiên tai, rồi lại... Nhân tai... Oan khiên nào mà dân ta phải chịu! 
 
 Để mở màn đêm văn nghệ, Htr Minh Tuệ Võ Ngọc Luyện, LĐT GĐ Pháp Vân, MC, 
duyên dáng mời tất cả huynh trưởng cùng lên sân khấu, hợp ca bài “Về Dự Chu Niên”. Huynh 
trưởng nào biết hát thì bước lên, không biết hát cũng... lên, chép miệng cũng được, ra dấu... cũng 
cho phép, càng đông càng vui... ái ngại mà chi! 
 
 Từ nào đến bây giờ tôi cứ ngở Chiếu Lực là MC chủ lực của GĐPT Canada, nào ngờ đâu 
đụng phải Minh Tuệ, tôi mới biết mình sai lầm. Nầy nhé, Minh Tuệ trẻ hơn nên dĩ nhiên đẹp trai 
hơn, cười tươi hơn, lại với mái tóc bồng bềnh chấm... vai, rất nghệ sĩ, do đó... “pro” hơn nhiều!  
  
 Tiếp theo màn hợp ca vô cùng hào hứng ấy, MC Minh Tuệ giới thiệu tiếp Khánh Vy đơn 
ca bài Tôi Yêu Quê Tôi. Giọng hát nhẹ nhàng, ngọt ngào của cô đoàn sinh thiếu nữ, vừa qua 
tuổi… oanh vũ của GĐ Chánh Kiến, đưa chúng ta về với quê hương yêu dấu đã làm nổi dậy một 
tràng pháo tay không dứt của hội trường. Cô “ca sĩ” này mới “nổi” và chắc chắn còn… nổi dài 
dài… GĐ Chánh Kiến đang giữ một viên ngọc quý, dư sức đi đánh “xứ người” dài lâu… Tiếp 
theo chim non Khánh Vy của Chánh Kiến, đơn vị chủ nhà đưa con chim đầu đàn, ca sĩ Tâm 
Minh Thức với bài Tâm Sự Người Cài Hoa Trắng. Nếu Khánh Vy mới “nổi và đang lên” thì 
Tâm Minh Thức phải “nổi” rất lâu rồi, thế nhưng, với giọng ca truyền cảm đi vào lòng người như 
vầy, chắc chắc anh Tâm Minh Thức chưa chịu… xuống!!! Bài hát này dành cho tôi, tôi nghĩ thế, 
vì mùa thu này, mùa Vu Lan năm nay, lần đầu trong đời, tôi cài đóa hoa màu trắng! Chúng ta 
dầu sáu mươi, bảy mươi, Mẹ chúng ta vẫn quan tâm đến chúng ta, vẫn chăm lo cho chúng ta như 
hồi chúng ta còn bé nhỏ. Câu hát cuối bài… “mất Mẹ rồi đời hết ngây thơ…” như tiếng đại hồng 
chung vang vọng trong tôi. Hốt nhiên, tôi nhận ra mình già cỗi đi!... 
 
 Cảm xúc chưa dứt, nhưng chương trình vẫn cứ tiếp tục… Lần này Hương Đàm trình diện 
màn múa “Em Đi Lễ Hội Trăng Rằm”. Đây là lễ hội nhân gian, ngày mà nam thanh, nữ tú được 
phép gặp gở, trò truyện ở đầu làng, bên ánh trăng rằm. Tiếng nhạc du dương, giọng hát của ca sĩ 
Như Quỳnh tươi vui, những cử chỉ rụt rè, e thẹn, đưa chúng ta về một thời thanh bình xa xưa của 
quê hương nước Việt... Các em đoàn sinh Hương Đàm vỗ tay reo hò... “nước chủ nhà” lúc nào 
cũng lợi thế! 
 
 Giới thiệu màn vũ không phải là dễ, các em dầu là thiếu hay là oanh vũ lúc lên sân khấu 
đều rất dễ thương, vì y trang, vì điệu múa, vì tuổi thơ... Đó là tất cả tình thương của cha, của mẹ 
đều dồn vào cho các em. Để thực hiện một màn vũ cho chúng ta thưởng thức thì bên trong hậu 
trường biết bao công sức âm thầm đã đóng góp: các chị chọn lọc từng màu áo, tính toán từng 
đường kim mủi chỉ để các em có được y trang rực rỡ; các chị uốn nắn từng bước đi, từng cánh 
tay đưa lên đưa xuống, khuyến khích giúp đở các em xua tan sự nhút nhát, rụt rè... Mỗi màn vũ 
đều chất chứa những tấm lòng chan hòa tình mẹ của các chị... Xin có đôi dòng vinh danh các chị 
tại đây, những chiến sĩ hậu trường! 
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 MC Minh Tuệ bắt giọng, trân trọng giới thiệu “ngôi sao” của đêm văn nghệ, “ca sĩ” Diệu 
Chuyển Vũ Thị Bích Uyển, huynh trưởng GĐ Vạn Hạnh qua nhạc phẩm Thầy Tôi. Bích Uyển 
nổi tiếng các chùa vùng Ontario, năm kia Bích Uyển bắt đầu nổi tiếng tại Montréal, sau khi hát 
giúp GĐ Quan Âm tổ chức bữa cơm chay gây quỹ xây cất tăng xá. Bích Uyển đúng là một giọng 
ca... chùa, cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen, đến chi phí xe bus từ Toronto đến Montréal, Bích Uyển 
cũng không nhận! 
 
 Đêm văn nghệ hôm nay, đem đến cho tôi nhiều ngạc nhiên vì rất nhiều nhân tài... dấu tài, 
mãi đến nay mới xuất hiện. Chúng ta phải kể đến chị Diệu Liên Hồ Thị Quỳnh Hoa , huynh 
trưởng GĐ Chánh Kiến và là phu nhân của Chiếu Lực, qua nhạc phẩm Hiếu Đạo... 
 

...“Nước biển mênh mông không đông đầy tình Mẹ,  
Mây trời lồng lộng không phủ kín công Cha... 
Ai còn Mẹ xin đừng làm Mẹ khóc, 
Đừng để buồn lên mắt Mẹ nghe em...” 
 

 Chương trình văn nghệ đến 21 tiết mục, nếu tôi tường thuật cho hết như lệnh anh Trưởng 
ban thì sẽ làm các bạn nhàm chán lắm, vì xem DVD hay hơn nhiều. Htr Tuệ Quang Lê Văn 
Hoàng, Gia trưởng GĐ Chánh Kiến, Thủ quỹ BHD, sẽ phát hành cuộn DVD cho “Lễ Hội 30 
Năm GĐPT Canada”. Các anh, các chị chắc đã lưu ý đến anh Tuệ Quang đi đâu cũng có cái 
camera với chưn “ba càng” sẵn sàng thu hình. Yên chí tất cả đều được ghi lại, không bỏ sót một 
ai!... 
 
 Buổi văn nghệ chưa kết thúc, nhưng những ly chè đã được phân phát khắp hội trường. 
Thưởng thức ly chè… lắng nghe Chiếu Lực xuống câu vọng cổ, con tim muốn rớt ra ngoài… ôi! 
sao mà “nó ngọọt dữ dậy...!” 
 
 Tưởng đâu sau ly chè, buổi tối như vậy là xong nhưng không phải vậy, chúng tôi còn 
được khoáng đãi... buổi ăn nhẹ trước khi lăn quay ra ngủ. Được biết bữa ăn tối nay và buổi sáng 
ngày mai là do chị Giác Hoa chiêu đãi. Thật là ấm lòng, giấc ngủ sẽ đến rất nhẹ nhàng, không 
mộng mị... 
  
 Dưới sự hướng dẫn của Htr Nguyên Lợi và anh Quảng Thiện Huỳnh Kim, chúng tôi sắp 
xếp lại những cái bàn, cái ghế, dành chỗ để trãi những chiếc ghế bố, xếp san sát vào nhau thành 
hai hàng dài... Nơi đây hội trường giờ đã thành phòng ngủ chung cho phái nữ. Chúng tôi, phái 
nam sẽ ngủ trên chánh điện. Anh Quảng Thiện rất chu đáo, cẩn thận, anh đến tận chỗ ngủ xem 
chúng tôi cần thêm gì không? Anh đưa cho cái mền, thêm vào cái gối rất ân cần, hòa ái. Ai về 
đến Hương Đàm thì đều biết đến anh Quảng Thiện, đều nhớ đến anh... nếu đây là nhà “đại gia” 
thì vai trò anh Kim gọi là “tổng quản gia”, còn ở chùa thì gọi là ... chú Điệu! Anh làm tất cả mọi 
chuyện, từ sáng đến tối, trên Chánh Điện, xuống nhà bếp, đến nhà kho, ra nhà... WC! Không gì 
là không biết, không gì là không được. Từ việc thỉnh Đại Hồng Chung, chuông mõ, công phu 
khuya với Thầy, vào buổi sáng cho đến lau chùi WC mỗi đêm khi mọi người đã chỉ tịnh. Lúc nào 
cũng tười cười, hoà nhã...  
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Tôi thức dậy đúng 5 giờ sáng. Htr Tâm Trực Huỳnh Văn Trung ngủ cạnh tôi đã thức dậy 
từ trước vì chỗ ngủ trống trơn. Chánh điện yên lặng, ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài hắt vào, giúp 
tôi thấy được anh Tâm Trực đang ngồi thiền trước tượng Đức Thế Tôn. Sau anh Tâm Trí, anh 
Tâm Trực là đàn anh trọng tuổi nhất của BHD Canada. Kể từ khi tôi được biết anh, có lẽ anh 
chưa bỏ một buổi sáng ngồi thiền nào cả, thuận tiện thì anh còn công phu khuya nữa. Như những 
lúc BHD tựu lại nhà của anh Tâm Trí để hội hợp thức khuya có khi đến một giờ sáng... nhưng 
hôm sau, anh và anh Tâm Trí cũng không bỏ buổi công phu khuya trước bàn thờ Phật, mặc cho 
chúng tôi còn say sưa giấc điệp trên lầu. Ôi, tinh thần tu tập của đàn anh là tấm gương sáng mà 
chúng em cần noi theo. Tu tập tinh chuyên là bổn phận, là trách nhiệm của người huynh trưởng, 
bổn phận đối với bản thân, trách nhiệm đối với đàn em. Và đây là truyền thống mà thế hệ kế thừa 
phải học hỏi ! 
 
 Đúng 6 giờ sáng, không ai bảo ai, các chị đã thức hết, và lần lần phòng ngủ tập thể biến 
thành trai đường chuẩn bị cho bữa ăn sáng. Chúng tôi có nước trà, cà phê Trung Nguyên, cà phê 
Tim Hortons… có bánh mì, có “xiếu mại”. Tim Hortons được cung cấp bởi Htr Nguyên Phú 
Thái Nhuận Cường, huynh trưởng GĐ Pháp Vân, từ 5 giờ sáng cơ, trong lúc chúng tôi còn cuộn 
mình trong túi ngủ. Hết bình cà phê này có bình cà phê khác, như hôm qua chúng tôi xem văn 
nghệ với ly cà phê nóng trên tay, không thiếu. Nói đến chàng thì không thể quên… nàng, trong 
lúc Nguyên Phú lo vòng ngoài, thì Htr Nguyên Phẩm Huỳnh Kim Hạnh giúp… vòng trong, vòng 
bếp núc!  
 
 Ậy, ậy… tôi kể được... mấy cặp rồi?? Chắc chắn còn thiếu nhiều, nầy nhé còn thiếu Vũ-
Châu... và còn biết bao là anh chị em mà tôi chưa được quen biết! Vã lại, bên cạnh những cặp... 
đôi, chúng ta cũng không thể quên những cặp... đơn côi! Các anh, các chị có những người bạn 
đời, tuy không cùng là đoàn sinh GĐPT nhưng đã không ngừng ủng hộ, trợ giúp cho các anh chị 
hoàn thành trách nhiệm người huynh trưởng. Tôi nhớ đến chị Minh, phu nhân của anh cả chúng 
tôi, anh Tâm trí Tư Đồ Minh. Gọi là “đơn côi” bởi vì chị Minh không hiện diện lúc anh Minh 
đọc Huấn Từ, lúc anh Khai Mạc Trại, thế nhưng chị vẫn hiện hữu ở đấy, bên cạnh anh, âm thầm, 
lặng lẽ nâng đở anh... trọn một đời Lam! Và tôi nghĩ rằng các anh, các chị lớn của chúng ta phần 
đông đều như thế cả... 
 
 Bữa sáng hôm nay thật là tuyệt, từ lâu rồi tôi chưa được thưởng thức viên xiếu mại (chay 
à nghen), ngon hơn viên xiếu mại (mặn) của năm xưa... Hồi đó, ở Cà Mau mỗi sáng khoảng 5 
giờ, tôi cùng người bạn là quân nhân của BCH/ TK, chạy ra bến xe ăn sáng: một viên xiếu mại, 
một khúc bánh mì giòn tan và một ly “xây chừng” sửa nóng... Tiếng  chào mời khách của các lơ 
xe thật là “ấn tượng”: chị hai ơi! lên xe của em đi, bác tài của em lái rất êm, bảo đảm không 
“xốc”, ngay cả “bom”... nổ kế bên, cũng... qua êm re hà! Vừa ăn, vừa quan sát cái chộn rộn, náo 
nhiệt của một ngày mới tại bến xe, ngắm nhìn các cô gái xinh đẹp chuyển hàng lên Bạc Liêu, 
hoặc đi Cần Thơ, Sài Gòn hoặc là các cô dạy học, làm việc tại các xã dọc theo quốc lộ 4. Ôi, tôi 
cảm thấy cuộc đời thật là hạnh phúc... bên cái “bất hạnh” của quê hương! 
 
 Đúng 10 giờ 30 sáng, dưới sự điều động của Htr Nguyên Thận, tất cả huynh trưởng, đoàn 
sinh tham dự của 5 đơn vị đã nghiêm chỉnh, sẵn sàng cung đón Chư Tôn Thiền Đức quang lâm 
chứng minh lễ Kỷ Niệm 30 Năm Thành Lập BHD/ GĐPTVN tại Canada.  
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 Thùng… Thùng…Bon... Thùng... Bon... Chuông trống Bát Nhã vang lên, toán thỉnh sư 
mở đường là Htr Quảng Tiến, bưng khai hương án, tiếp là Htr Thị Nguyện và Htr Tâm Trực 
hướng dẫn Chư Tôn đức TT Thích Tâm Đăng, TT Thích Minh Thành và ĐĐ Thích Thiện 
Thuận… tiến vào Đại hùng Bảo điện bắt đầu chương trình nghi lễ. 
 
 Buổi lễ cứ tuần tự diễn ra, những tràng pháo tay vang lên, những nụ cười rạng rỡ trên 
môi, niềm vui chan hòa khắp nơi... Bây giờ là giờ “cắt bánh”, những ánh đèn “cellphon” chớp 
chớp ghi lấy hình ảnh thầy Tâm Đăng, Htr Tâm Trí và Htr Minh Chơn cùng cắt cái bánh Sinh 
Nhật 30 Năm.  Bánh được trình bày rất đẹp, trang nhả. Bánh hình tròn, viền trắng, nền màu xanh 
da trời với huy hiệu Hoa Sen trắng, ở dưới là dòng chử KỶ NIỆM 30 NĂM màu hồng nhạt, 
thành bánh mang ba dòng chữ THÀNH LẬP BHD ; GĐPTVN-CANADA ; 1987 – 2017. Bánh 
được đặt trên “cái đế” bảy cạnh, mỗi cạnh được trang trí một đóa Sen Trắng, tượng trưng cho 7 
đơn vị GĐPT . Được biết đây là quà tặng cho BTC của huynh trưởng Quảng Tiến và huynh 
trưởng Nguyên Phú. Ái chà! Lần này nào tặng, nào... cho, nào ủng hộ... Thủ quỹ... “lời” nghen: 
thu nhiều, nhưng chi chẳng bao nhiêu! 
 
 Cuộc vui nào rồi cũng tàn, nhưng vòng Dây Thân Ái được nối kết từ huynh trưởng, đoàn 
sinh, chư Tăng, cho đến phụ huynh, thân hữu... không đứt đoạn! Bàn tay nắm chặt bàn tay, 
chúng ta chuyền cho nhau niềm vui; anh, chị truyền cho em niềm tin, giao cho em sứ mạng, sứ 
mạng của 30 năm sắp tới... Chúng ta lại cùng nhau bước vào dòng thời gian “Một Ngày Như Mọi 
Ngày”. 
 
Ấn Cát Tường Thân Thương Tặng Nhau! 

 
Thị Nguyện 
Cuối tháng 10 năm 2017 
 
Bài tường thuật được tôi ghi lại theo trí nhớ… mờ ảo nên còn thiếu sót nhiều,  
mong anh chị em hoan hỉ.  
 

(Mời quý anh chị xem vài hình ảnh Ngày Hội Ngộ 30 năm nầy ở những trang sau) 
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CHUẨN BỊ RƯỚC ĐÈN TRUNG THU TRƯỚC KHI TRÌNH DIỄN VĂN NGHỆ KỶ NIỆM 30 NĂM 

THÀNH LẬP BAN HƯỚNG DẪN GĐPTVN-CANADA 
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VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG 30 NĂM THÀNH LẬP BHD - CANADA 
 

                               
          Khánh Vy                                               Tâm Minh Thức                                           Diệu Liên 
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TÂM TRỰC 

 
 

Ai đã từng xa quê hương xứ sở, ai đã từng xuôi nam ngược bắc, ai đã từng ngang dọc 
đông tây, dọc đường thiên lý có biết chăng từ đại thủ phủ Toronto nhìn về phía tây nam có một 
thành phố với danh xưng là Hamilton. Từ trung tâm thành phố nầy nhìn lên là một đồi cao cũng 
phố xá bao quanh đông đúc, nhưng cảnh sinh hoạt không nhộn nhjp ồn ào như các nơi khác. Ở 
đây có một ngôi Phạm Vũ với khung cảnh khang trang đằm thắm và cứ mỗi cuối tuần bà con 
Phật tử đến hành lễ rất đông.  
 
 Có một Thầy Tăng trên đường đi tìm trụ xứ mới để khơi nguồn đạo mạch, một hôm được 
một số bà con Phật tử tại địa phương cho biết có một nhà thờ Tin Lành đang rao bán. Vị Tăng 
đến tận nơi quan sát thì thấy ở đây có cảnh sắc khô cằn thiếu sinh khí. Nhưng cảnh vật nào cũng 
do con người tạo nên để thiên nhiên đẹp đẽ thêm lên. Từ bãi đậu xe vào bên trong với hàng rào 
gỗ chia cách giữa nhà thờ và ngôi nhà hàng xóm, không có lấy nhúm đất cho cỏ xanh lớn lên 
nuôi sống tinh thần con người, có cây cổ thụ tỏa bóng mát nhưng nó thuộc về bên đất nhà người 
khác. Có bãi đậu xe rộng rãi thuận lợi có thể cải biến nơi này thành một ngôi Phạm Vũ đem lại 
lợi ích cho đời và trước mắt cho bà con Phật tử có nơi lễ lược chiêm bái.  
 
 Sau khi nắm vững những điều kiện cơ bản, vị Tăng đã mời các vị Phật tử tại địa phương 
lập thành ban vận động, kêu gọi hỗ trợ phát tâm cúng dường cùng bàn phương án và mọi người 
hoan hỷ tích cực tham gia hỗ trợ nên việc sang nhượng đôi bên đã diễn ra trong tinh thần đầy 
hoan hỷ thuận lợi. Song đây chỉ là bước đầu, từ đây việc cải tạo loại bỏ những gì, làm mới lại 
mọi hình thức cho sáng danh của một ngôi Phạm Vũ, nào thiết kế ngôi Chánh Điện, hậu liêu, 
tầng hầm, nhà tăng v.v…và nhất là sau hai năm ngôi chánh điện thờ Phật đã tạm ổn, cơ hội thuận 
tiện để phát triển và mở rộng đất đai cho khuôn viên chùa được lớn hơn, căn nhà sau lưng chùa 
đã được rao bán, không để mất cơ hội, từ Thầy cho đến các Phật tử ai cũng đồng ý mua thêm căn 
nhà đó. Từ đây, có nhà Tăng, có Quan  Âm lộ thiên, có cảnh trí tươi mát hoàn toàn, khác hẳn với 
cảnh trí trước đây khô cằn thiếu sinh khí.  
 
 Bao nhiêu công việc cần phải thực hiện, mà trước mắt tài chánh là vấn đề quyết định mọi 
việc, vì vậy mà Thầy đã phải vận dụng tất cả mọi phương tiện để hoàn thành công trình kiến tạo 
quang cảnh nhằm có nơi mát mẻ cho dù Thầy phải đổ cả mồ hôi xuống mảnh đất khô cằn biến 
thành nơi mát mẻ, an lạc, thanh tịnh, trang nghiêm cho Phật sự này.  
 

Trải qua bao năm tháng dài công trình tu sửa mở mang đã hoàn thành không gian mới 
tươi mát, với cảnh sắc thiên nhiên xanh tươi và ngày nay ngôi Phạm Vũ đã trở nên khung cảnh 
trang nghiêm, bên ngoài có tượng lộ thiên Đức Quán thế  Âm Bồ Tát uy dũng, có cây đa cổ thụ 
tỏa bóng mát, có nhà nghỉ cho quý Phật tử nghỉ khi mùa hè nóng bức, có từng hầm chứa khoảng 
200 người dùng nơi trai soạn hay những kỳ hội họp và phòng cho các em Gia đình Phật tử sinh 
hoạt tu học, cùng sân khấu văn nghệ cho các em diễn mỗi khi có lể lược. Do đó Thầy đã hao 
mòn biết bao công sức và lẫn cả mồ hôi trải qua những năm dài để thành tựu được như ý nguyện.  
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 Những công sức và mồ hôi ấy đến nay và mãi mãi về sau thấm sâu vào lòng đất trở thành 
chất liệu nuôi xanh bao thế hệ Tăng Ni Phật tử, những công sức và mồ hôi ấy giờ đây và muôn 
thuở mai sau khiến cho nhịp tim của người con Phật không những ở thành phố Hamilton này, mà 
các vùng phụ cận, hoặc khắp mười phương tám hướng luôn luôn đập nhịp thủy chung, niềm rung 
cảm biết ơn sâu xa trong lòng người áo Lam và niềm tin Chánh Pháp được phát khởi kiên cố hơn 
với những người hậu học.  
 
 Đặc biệt Thầy đã quy tụ các em thanh thiếu đồng niên và kêu gọi Phụ huynh đưa con em 
đến để tổ chức thành một Gia đình Phật tử. Thầy đã chọn những em có kiến thức sinh hoạt gởi về 
Ban Hướng Dẫn GĐPT Canada để tham dự các trại Huấn luyện Huynh trưởng nhằm có đủ khả 
năng hướng dẫn cho các em Đoàn sinh. Bên cạnh đó Thầy cho mở một lớp dạy tiếng Việt để các 
em về không quên tiếng mẹ đẻ và đất nước Việt Nam của mình.  
 
 Cũng chính nơi mảnh đất tươi mát này, Thầy đã ước mơ và đang xây dựng tuổi trẻ Phật 
giáo Việt Nam tại Canada ngày càng được phát triển, được tắm mát trong chân trời bao la bát 
ngát của Tâm Bồ Đề vượt ra ngoài mọi định kiến làm thui chột hoặc ngăn trở tâm thức tuổi trẻ 
trên con đường rèn luyện đạo đức và khẳng định con đường tâm linh khai phóng, bao dung cho 
chính mình. Trong chân trời mênh mông ấy, tuổi trể Việt Nam luôn luôn sẵn sàng lên đường đến 
bất cứ nơi đâu trên trái đất này có khổ đau. Bằng tinh thần Bi Trí Dũng, tuổi trẻ Việt Nam sáng 
suốt nhận định con đường phụng sự nhân sinh bằng những trải nghiệm trên thực tế để biến địa 
cầu này là nơi đáng sống theo tinh thần Chân Thiện Mỹ và nhận thức được đâu là thứ hạnh phúc 
chân thật mà Đức Thế Tôn muốn trao truyền đến toàn thể nhân loại và muôn loài chúng sanh, 
cùng đồng nghĩa với việc khẳng định nhận thức và lối sống trước những hạnh phúc mong manh 
tạm bợ từ những hạnh phúc phù phiếm và cấu bẩn trong xã hội văn minh của loài người. Đó là 
ước mơ của Thầy dành cho tuổi trẻ Phật giáo Việt Nam và cũng trong tinh thần đó tuổi trẻ lớn 
lên đầy đủ Bi Trí để kiến tạo cho quê hương và dân tộc Việt Nam trong hiện tại và tương lai. 
Ước mơ ấy dành cho Đạo Pháp tuổi trẻ Việt Nam, quê hương và dân tộc qua “Quỹ Xây Dựng 
Tâm Bồ Đề”. Người viết cũng mong rằng chúng ta cảm nhận được phần nào trong ước mơ ấy để 
nổ lực và tiếp nối xây dựng hướng đi cho dân tộc và Đạo Pháp. Bởi vì trong tinh thần ấy, những 
người lớn tuổi như chúng ta, sau bao nhiêu năm phụng sự lý tưởng của Gia đình Phật tử Việt 
Nam được trẻ lại sau chặng đường đã qua, đủ sức hồi sinh cho chúng ta tiếp tục con đường 
phụng sự ấy và tuổi trẻ cũng khẳng định được hướng đi của chính mình để xây dựng tiếp nối 
bằng sự năng động và bao dung của tuổi trẻ.  
 
 Ngôi Phạm Vũ nơi thành phố Hamilton ấy, thưa quý anh chị em đó chính là ngôi chùa 
Hương Đàm thân yêu và Thầy Tăng đó chính là Thượng Tọa Thích Tâm Đăng hiện là Tổng Vụ 
Trưởng Tổng vụ Thanh Niên Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Canada. 
Do niềm hoài cảm ấy, do gốc tích rất đổi tự hào ấy, sau khi được Thượng Tọa Viện chủ ngôi 
Phạm Vũ cho phép Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử đã nương tựa ngôi chùa thiêng liêng này 
làm vườn Lam ươm mầm cho rừng cây lẽ sống của đời và cũng là vườn Lam đầu tiên của Trại 
Huấn luyện Huynh Trưởng Cấp II Huyền Trang I/GĐPT/CND khai diễn từ tháng 5. 2011 đến 
tháng 9.2012 và cũng từ đó đến nay thường hội họp, tổ chức các lễ lược GĐPT, và tháng 10 của 
năm 2017 này Ban Hướng Dẫn sẽ tổ chức Lễ Hội chu Niên mừng 30 năm thành lập Gia Đình 
Phật Tử Việt Nam tại Canada.  
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 Thưa quý Anh Chị Em, từ mảnh vườn Lam này anh chị em chúng ta cùng thở hơi thở 
tình đời ý đạo, từ mảnh đất vườn Lam này anh chị em chúng ta sẽ hòa chung nhịp tim và lắng 
nghe dòng máu chuyển lưu trở về nguồn cội Phật Giáo. Từ mảnh vườn Lam này anh chị em 
chúng ta thao thức lòng biết ơn để báo đáp bằng tình thương cho đàn em đang ngày đêm chờ 
mong những bàn tay vỗ về của anh, của chị.  
 
 Và từ mảnh đất vườn Lam này tất cả chúng ta một đời không mờ phai những đầm ấm 
thân thương đến rưng rưng cõi lòng trong 2 ngày Lễ Hội mừng chu niên kỷ niệm 30 năm Gia 
Đình Phật Tử Việt Nam tại Canada.  
 
 Những ý nghĩ vội vã, những suy nghĩ bất chợt là những tâm tình chân thật, là những giọt 
mồ hôi mãi mãi xanh đời và mãi mãi nở muôn hoa, bay hương tô thắm ngát thơm cho vườn Lam 
chúng ta. Xin anh chị em tay trong tay thân ái chúng ta cùng dạo bước vườn Lam ./. 
 
 

                 
 

Lòng hân hoan vui mừng kỷ niệm  

Ba mươi năm Lễ Hội gia đình  

Huynh Trưởng Đoàn sinh khắp Đông Tây  

Cùng nhau lũ lượt kéo nhau về  

Chân nối chân hành trình hy vọng  

Từ bi hạnh nguyện khơi nhựa sống  

Cho cây Đời rộ ánh Từ Quang  

Đường Lam ta rực ánh Đạo Vàng  

Xây dựng nhà Lam chung thân ái.  

Lý tưởng nhiệm mầu sáng tin yêu  

Nhờ đàn anh ra sức vun xới  

Nên hôm nay gặp mặt đủ đầy  

Gương mặt yêu thương gìa lẫn trẻ.  

Dõng mãnh kiên trì tựa thép gang  

Đem Đạo vào đời vượt gian nan  

Trắc trở thăng trầm lẫn vẽ vang 

Đạo hạnh nết người nêu gương sáng.  

Hướng dẫn đàn em chân thiện mỹ  

Đem tình thương gieo khắp muôn nơi  

Vững bước dương cao nguồn đuốc tuệ  

Thắm đẹp cho đời sen trắng tươi.  

Nối gót đàn anh nguyền dấn bước  

Bền sức tu học vượt sức người.  

Khiêm tốn lục hòa trau trí đức  

Tăng trưởng thiện căn mầm giác ngộ  

Ba mươi năm mới có một ngày  

Áo lam rạng rỡ quá đẹp thay  

Hội ngộ bao người vui phơi phới  

Sen nở muôn lòng ngát hương bay.  

Tâm Trực. 
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Thưa các anh, các chị, các bạn Áo Lam thân mến, 
 Thường thì “truyền thống” của người Á châu nhất lại là người huynh trưởng phật tử rất 
hiếm khi nói về mình, nói đến những cái hay, cái đẹp của mình để mọi người cùng biết vì quan 
niệm rằng “hữu xạ tự nhiên hương” nên đâu cần phải “quảng bá”! Hơn thế nữa, kinh Pháp Cú 
chẳng phải đã dạy rằng trong tất cả các loại hương đều không thể bay ngược gió, duy chỉ có 
hương người đức hạnh bay khắp muôn phương! Cho nên, hàng huynh trưởng chúng ta hằng tâm 
niệm rằng, những Lam sự mà chúng ta thực hiện để phụng sự đàn em, phụng sự tổ chức, phụng 
sự đạo pháp cũng là những dịp mà chúng ta hành Bồ tát hạnh, là để rèn luyện tự thân, đó là tu 
học, là tự chứng nghiệm… nên hoàn toàn có tính chất cá nhân!  
 
 Tuy nhiên, đối với người phương tây thì lại khác. Rất nhiều quyển sách có tính cách tự 
truyện (nếu không viết được thì… mướn viết), nói về những nhân vật quan trọng, có danh tiếng 
đang được sự chú ý của dư luận, hoặc là chánh trị gia, hoặc là nhà kinh tế, nhà khoa học, hoặc là 
tỷ phú thành công trong thương trường hoặc những tài tử, thần tượng trong phim ảnh… và kể lễ 
đủ mọi thứ từ tình duyên, gia cảnh, cho đến công việc, thú vui… không e ngại, không rụt rè, dấu 
diếm. Tùy theo từng đối tượng, đọc giả sẽ tìm trong ấy những bài học hữu ích cho cá nhân để 
học tập, noi theo. Đó gọi là quảng bá những kinh nghiệm sống, đôi khi rất là… sống sượng!  
 
 Ban Biên tập quyển Kỷ Yếu này ảnh hưởng bởi “môi trường”, quyết định thực hiện cuộc 
phỏng vấn… “high tech” các anh, chị lớn của chúng ta, đó là: 
 
-Htr. Cấp Dũng Tâm Trí Tư Đồ Minh, Ủy viên Giám Kiểm Ban Thường Trực Hội Đồng Huynh 
Trưởng Cấp Dũng GĐPTVN, Cố vấn BHD/CAN, nguyên Trưởng ban BHD/CAN những nhiệm 
kỳ đầu. 
-Htr. Cấp Dũng Tâm Đăng Nguyễn Văn Pháp, đương nhiệm Trưởng ban BHD/HN. 
-Htr. Cấp Dũng Tâm Minh Vương Thúy Nga, Trại trưởng Trại Vạn Hạnh 2 Hải ngoại. 
 
 May thay, các anh chị của chúng ta sống tại hải ngoại nhiều năm, nên không cảm thấy e 
ngại để “nói về ta”, hoan hỉ trải lòng với chúng ta về mọi chuyện: từ đời oanh vũ, đời huynh 
trưởng, đời dân biểu, đời hải hồ, đời cô giáo và một đời… yêu đương! 
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♥♥  CCuuộộcc  đđờờii  HHttrr  TTââmm  TTrríí  TTưư  ĐĐồồ  MMiinnhh::  

1) Kính xin anh cho chúng em biết sơ lược nét chánh về anh? (cầm tinh con giáp nào, 
sanh quán ở đâu, năm gia nhập GĐPT…  tất cả những gì anh muốn nói).   

Xin cám ơn Ký giả TN/HNT đã lưu tâm đến anh mà thực hiện buổi phỏng vấn này. Anh còn 
3 tháng nữa là 90 tuổi rồi, già cả lẩm cẩm, quên trước quên sau, có những sự kiện đã qua hơn 6, 
7 mươi năm, nay nhớ đến đâu nói đến đó, nếu có gì sai sót xin ACE miễn lỗi cho. 

Sau đây xin trả lời:   Anh sinh ngày 15.01.1928, cầm tinh con Rắn (tuổi Tỵ) tại chợ Diên 
Sanh, quận Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, gia nhập GĐPT năm 1952, đã sinh hoạt qua các thời gian 
và nhiệm vụ tại các trú xứ: 

 
▪ 1952-1955:   Liên Đoàn Trưởng GĐPT Hải Thiện, Hải Lăng, Quảng Trị và Đặc Ủy BHD/ 
Quận Nam, QuảngTrị.   
▪ 1956 - 1963:  Phó Trưởng Ban Ngành Nam, BHD/Quảng Trị 
▪ 1964 - 1968: Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Tỉnh Quảng Trị.    
▪ Năm 1967, anh mới được trả tự do, từ đảo Phú quốc về Saigon gặp Đại Hội Huynh Trưởng tại 
Tổng Vụ Thanh Niên đường Công Lý anh liền tham dự. Hòa Thượng (Thượng Tọa) Thiện Minh 
hỏi:  Minh không-sợ hay sao mà mới về đã tham dự cuộc họp liền vậy, Dạ!  thưa Thầy con ở tù 
nhiều lần đã quen rồi con không còn sợ nữa. 
 
■ Năm 1968, sau Mậu Thân để an toàn cho cuộc sống nên gia đình anh phải di chuyển vào Huế.    
▪ 1969 -1970:  Cố Vấn Ban Hướng Dẫn GĐPT Thừa Thiên,  
▪ 1970 - 1971: Ủy Viên Nội Vụ BHD/GĐPT Thừa Thiên 
▪ 1972 - 1975: Trưởng Ban Tương Tế BHD Trung Ương GĐPTVN (UV HĐTN & XH) 
■ 1976 - 1985: Gia đình di chuyển vào Túc Trưng, Phú Túc, Định Quán 
▪ 1976 - 1984: Thời kỳ sinh hoạt chui, yểm trợ thành lập GĐPT Nam Sơn, Túc Trưng, Phú Túc, 
giúp đở GĐPT Phú Cường, Định Quán, Đồng Nai, mở Trại Huấn Luyện chui cho 2 GĐPT trên.                               

2) Nhân duyên nào anh gia nhập vào GĐPT? kể cho chúng em nghe vài kỷ niệm thời 
thơ ấu, thời Oanh Vũ. 

Nhân duyên đưa anh gia nhập GĐPT có lẽ là Văn Nghệ, thời đó khoãng 1951 – 1952  Bác  
Phan Khắc Kiếm (mất rồi),  Chi Hội Trưởng Chi Hội Phật Học Hải Lăng nhờ anh tổ chức Văn 
Nghệ gây quỹ xây dựng chùa Chi Hội,   anh biết chút ít về ký âm pháp, sử dụng Accordion, 
Mandoline nên mạnh dạn nhận lời, và để  hiểu biết về căn bản Phật Pháp, anh phải tìm sách báo 
Phật Giáo  mà học hỏi, điển hình Nguyệt San Liên Hoa của Hội Phật Học Việt Nam Trung Việt, 
và  sách Ánh Đạo Vàng , Đây Gia Đình, Kịch  Thơ Thoát Ngục Vàng, Kịch đối thoại Mùa Gặt 
Ác, Suối Từ v.v  của anh Võ Đình Cường  nhờ vậy mà anh có vốn chút chút  để soạn kịch, trực 
tiếp đạo diễn và tập  cho các em trình diễn ca vũ nhạc, vô hình dung anh đã từ từ tiêm nhiễm 
(huân tập) tư tưởng  Phật Giáo,  sơ cơ  về hiểu biết (trí tuệ) , tình thương (Từ Bi  Hỷ Xả) v.v.  
vào thời ấy Thầy Thích Thanh Thùy giảng sư Hội Phật Học Việt Nam Trung Phần, Huế ra Diên 
Sanh thuyết pháp khiến anh bừng tỉnh, thích thú tìm hiểu và tu tập theo Phật Giáo.  Sau những 
lần tổ chức Văn Nghệ lưu động gây quỹ xây dựng chùa, (vai Thái Tử Tất Đạt Đa, do Htr. Phan 
Tám đóng, hiện nay định cư tại Hayward, California Hoa Kỳ). Ban Trị Sự Chi Hội và anh em 
Đoàn Đồng Ấu (Gia Đình Phật Hóa Phổ) mời anh thành lập GĐPT Hải Thiện, Hải Lăng, là 1 
trong 3 đơn vị GĐPT đầu tiên của tỉnh Quảng Trị:  
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1/ GĐPT Quảng Thiện tại Thị Xã Quảng Trị,  
2/ GĐPT Phước Huệ tại Thị Xã Đông Hà  
3/ GĐPT Hải Thiện tại Diên Sanh, Hải Lăng, là tiền thân của bốn GĐPT: Diên An, Diên Bình, 
Diên Chính và Diên Phước.   
 

Từ dạo ấy vì nhu cầu Phật sự của Chi Hội Phật Học Hải Lăng anh phải nhận phụ tá Chi 
Hội Trưởng và là thành viên của Đoàn Đại Biểu Tỉnh Hội Phật Học Quảng Trị (1953 – 1963) 
tham dự hầu hết các Đại Hội Phật Học Trung Phần; rồi đổi danh xưng Hội Phật Giáo Việt Nam 
Trung Phần tại chùa Từ Đàm, Huế, sau này Hội đổi danh xưng GHPGVNTN. Về Lam sự   anh 
nhận nhiệm vụ LĐT GĐPT Hải Thiện, anh không qua các ngành Oanh, Thiếu và Thanh cho nên 
không có kỷ niệm thời Oanh Vũ. Một trong những Oanh Vũ thời gian ấy, hiện nay là Htr. Cấp 
Tấn TÂM XẢ Trần Đức Mười là Gia Trưởng GĐPT Diên Bình, Diên Sanh, Hải Thọ, Hải Lăng, 
Quảng Trị. Thời Thanh, Thiếu Niên anh ham chơi: Bóng Đá, Bóng Chuyền, Bóng Rổ, Bóng 
Bàn, Bơi lội v.v... Nhờ ham chơi thể thao nên bây giờ sức khỏe của anh không đến nổi nào so 
với những người đồng tuổi.   

 
■ 1955 - 1975: Anh tham dự hầu hết Đại Hội Gia Đình Phật Tử Toàn Quốc: Đà Lạt, Nha Trang, 
Quy nhơn Sai gon, Đà Nẳng, ngoại trừ Đại Hội Toàn Quốc tại chùa Xá Lợi 1961 anh vắng mặt, 
lý do Nhạc Phụ qua đời ngay trong thời điểm ấy.  
 

Sau đây anh tham gia các Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng: 
▪ 02/1955   Trại Trưởng Trại HLHT Thiện Thệ (được kể như là A Dục 1 tại Diên Sanh, Hải 
Lăng). 
▪ 05/1956 Trại Trưởng trại HLHT (xem như Lộc Uyển 2 tại Hà My) 
▪ 06/ 1956 Trại Trưởng Trại HLHT (tức Lộc Uyển 3) tại Đông Hà, 
▪ 07/1956 Trại Trưởng trại HLHT (tức Lộc Uyển 4)   tại Kim Thạch. 
▪ 1957: Trại Trưởng HLHT (tức Lộc Uyển 5) tại Diên Thọ 
▪ 1958: Trại Trưởng HLHT (tức Lộc Uyển 6) tại Long Hưng  
▪ 1961: Trại Trưởng HLHT Cấp I, A Dục 2 tại Hà Xá. 
▪ 1962: Trại HLHT LU 9   tại Gio Linh, Trại HL/HT LU 10 tại Bồ Bản.  
▪ 1962 Trại HLHT Cấp I, A Dục 3 tại Hà Xá,  
▪ 1964: Trại A Dục 4, Trại Lộc Uyển 11. 
▪ 1965: Trại Lộc Uyển 12, Trại Lộc Uyển 13 (12b)  
▪ 1966: Trại cấp I, A Dục 6, Trại Cấp II, Huyền Trang 1 tại La Vang,  ( 1 ) 
 

Trong thời gian này chính quyền kỳ thị tôn giáo nên các anh huynh trưởng công chức, sỉ 
quan không tiện làm Trại Trưởng mà chỉ nhận làm Giảng Viên cho nên giao cho anh làm Trại 
Trường hầu hết các Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng. Một trong số Trại Sinh Trại HL/HT từ Lôc 
Uyển, qua A Dục cho đến Trại Huyền Trang, tiếp theo được giới thiệu tham dự Trại Vạn Hạnh 1 
tại Đà Lạt nay là Htr Cấp Dũng TÂM TỰU Sử Thành, hiện  sinh hoạt trong Ban Thường Trực 
Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Dũng GĐPTVN. 

 
Sau đây là những kỷ niệm vui, buồn khó quên trong thời gian anh sinh hoạt trong GĐPT 

tại VN: 
▪ 1955: Anh tham dự Trại Đoàn Trưởng Kiều Trần Như tại chùa Bảo Quốc Huế, anh Võ Đình 
Cường, Trại Trưởng, anh Hồ Viết Lợi, Đời Sống Trại, anh Nguyễn Sỷ Thiều, Quản Lý (3 người 
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đã mất). Đêm Lửa Trại rất vui nhộn sau những màn văn nghệ của Trại Sinh, BQT yêu cầu mỗi 
người làm một câu tiếp nối vịnh về “Anh Thiều Quản Lý Trại”, các anh chị trong BQT,  HLV  
góp lời vịnh:  anh Thiều Quản Lý tợ Tề Thiên, nhưng có người đề nghị đổi lại:  Anh Thiều Quản 
Lý giống Tề Thiên,  miệng méo răng hô ngó cũng phiền, tay cầm thước khẻ không ngay thẳng, 
tàn tàn tật tật giống thằng điên. Quý anh lớn yêu cầu anh Thiều ngâm lại. Không do dự rất thản 
nhiên vui cười không tỏ vẻ buồn giận, anh Thiều từ từ ngâm lớn từng tiếng đến câu kết: tàn tàn 
tật tật giống thần tiên, làm cho cả Trại cười ầm lên và vổ tay tán thưởng vang dội trong đêm yên 
tỉnh của chùa Báo Quốc. 
 
▪ 1958: Sau khi tổ chức Lễ Đài lộ thiên  Đại Lễ Phật Đản   tại Sân Vận Động Diên Sanh, Hải 
Lăng, bị chính quyền kỳ thị tôn giáo, kiếm cớ hộ tịch  đưa ra Tòa Án Sơ Thẩm Quảng Trị  phạt 
giam  anh 3 tháng, tuy gián đoạn sinh hoạt với đoàn thể Áo Lam,  nhưng ngay ở trong tù anh vận 
động thành lập NIệm Phật Đường và xin cho  anh em Phật Tử được ăn chay, tụng kinh, niệm 
Phật ngay  trong Trại Cải Huấn (lao xá) Quảng Trị , người nấu cơm chay  cho anh em   là  chị 
Bùi Thị Sành (tù nhân) đầu bếp tù,  hiện nay ở tại chợ Diên Sanh, Hải Lăng, Quảng Trị. 
 
▪ 1960: Nhân vụ Binh Chủng Nhảy Dù đảo chánh do Đại Tá Nguyễn Chánh Thi chủ trương bị 
thất bại, Công An kiếm cớ tống giam anh tại nhà tù Quảng Trị, cùng bị giam giữ có anh Trần 
Quang Toản (đả mất) Phó TBHD/ Quảng Trị và một số   anh em Phật Tử. 
 
▪ 1963: Công cuộc đòi bình đẳng tôn gtáo & công bằng xã hội của Phật Giáo Việt Nam bị chính 
quyền đàn áp, bắt bớ, anh cũng bị bắt giam tại Ty Công An và Lao Xá Quảng Trị, cùng bị bắt có 
anh Nguyễn Khắc Ủy (đã mất) Trưởng BHD/Quảng Trị và một số ACE  
 
▪ 1966: Cuộc vận đông đòi hỏi  bầu cử  chính phủ dân sự và quốc hội  lập hiến do GHPGVNTN 
tổ chức, dược Quân Dân Cán Chính Miền Trung ủng hộ cho nên chính quyền quân sự trung 
ương, phái quân đội ra đàn áp và bắt bớ nhiều người giải về Sai gòn trước khi đày ra đảo Phú 
Quốc, trong số đó có anh bị bắt giam giử tại  Trại Bình Hòa, Hóc Môn, Gia Định,  gặp  anh 
Lương Hoàng Chuẩn (đã mất) và một số anh em bị câu lưu, hằng đêm  tụng kinh, niệm Phật, 
không có chuông mõ, thì dùng lon sữa bò và Càmèn thay thế, sau đó anh Lương Hoàng Chuẩn bị 
đưa ra Phú Quốc trước, đến khi giải tán trại giam mới đưa anh ra Phú Quốc sau, khi xuống sân 
bay Phú Quốc gặp anh em quân nhân được trả tự do, vai đeo balô,  chuẩn bị  về đất liền và nói: 
tụi này nay  đã về, bây giờ anh mới ra thì đến khi nào mới được về… ngay lúc đó anh Mai Đình 
Nam (đã mất) Phó Trưởng BHD/Thừa Thiên (Sỉ quan  Quân Lực VNCH) cũng bị câu lưu, đến 
đưa  anh vào gặp Ông Giám Đốc Trại Cửu Sừng, Dương Đông, Phú Quốc,  giới thiệu anh là 
nhân viên hành chánh xin cho anh làm việc tại V/P, nhờ vậy anh  khỏi đi làm tạp dịch, khỏi đi 
đốn cây vác gổ về làm cầu  , làm lán trại, nhưng  không gặp lại  anh Lương Hoàng Chuẩn vì ảnh 
đã về đất liền rồi.   Sau một thời gian làm việc tại V/P, tích cực phục vụ cho anh em can nhân 
được Ông Giám Đốc Trại tin tưởng, cho nên   anh xin Ông Giám Đốc Trại cho anh em can nhân 
hầu hết là Phật Tử (PT) : quân nhân  PT , học sinh PT,  sinh viên PT, thanh niên PT, công nhân 
PT và một số du đảng Saigon Chợ Lớn được ăn chay và đi chùa Lễ Phât. Anh là người chịu trách 
nhiệm đưa anh em đi chùa và anh cũng là chủ sám buổi Lễ vì chùa không có vị thầy Trụ Trì mà 
chỉ có quý bác chăm lo hương khói. Anh tuy bị đày ra Phú Quốc, nhưng cảm thấy như đi dự Trại 
công tác Phật sự vậy. 
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3) Em được biết anh là Dân Biểu trước 1975 đã được anh em áo Lam bầu lên tại 
Quảng Trị, kể cho chúng em những kỷ niệm đẹp nhất đời Dân Biểu của anh. 

 
Nói đến bầu cử thì phái nói là phiếu bầu của đa số dân chúng, chứ không phải chỉ có 

GĐPT, nhưng nhờ ACE GĐPT anh mới đắc cử.  Nhân đây một lần nữa TT/TĐM  xin gửi lời 
cám ơn đến ACE  áo Lam đã đề cử và tích cực vận động giúp anh và xin cám ơn  đồng bào ủng 
hộ anh trong một hoàn cảnh cực kỳ nguy khó , điển hình như chính quyền Tỉnh  họp Ban Ngành 
công khai chống đối anh, Thầy lại rút lời ủng hộ anh, nhưng đến ngày công bố kết quả bầu cử tại 
Tòa Hành Chánh Tỉnh Quảng Trị.  Ứng Cử Viên thất cử đến bắt tay chức mừng: “Tôi thành thật 
chúc mừng anh, tôi tưởng anh thất cử ngay từ lúc đầu…”  

 
Tiếp theo đây những kỷ niệm đẹp nhất không quên trong đời Dân Biểu của anh phục vụ 

đồng bào. Qua những lần “thăm dân cho biêt sự tình” cùng với anh em nằm ngủ và tâm sự đến 
khuya trên vạt giường tre trong các Trại Tạm Cư tỵ nạn chiến tranh 1972, 1973 của đồng bào 
Quảng Trị chạy vào tạm cư tại Đà Nẵng.  

 
▪ Sau một thời gian công tác giúp dân có kết quả, được các thành phần trước đây vì tranh cử nên 
trở thành đối lập, nay lại tỏ tình cảm mến anh, điển hình Ông Lý Kỷ (Đại Việt) ở Xuân Lâm, Hải 
Lăng  tổ chức  buổi cơm thân mật ngay trong Trại Tạm Cư vùng Hòa Khánh, Đà Nẵng  mời anh 
tham dự cùng sự hiện diện của bà con láng giềng. 
 
▪ Kỷ niệm khó quên,  chính quyền các cấp  lắng nghe lời  tố cáo của anh  đã đáp ứng nguyện 
vọng của đồng bào, điển hình các vụ cứu trợ đồng bào  các Trại Tạm Cư tại Tỉnh Thừa Thiên, 
mỗi lần anh đến gặp Tỉnh Trưởng Đại Tá Tôn Thất Khiên để yêu cầu giải quyết những mất mát 
thực phẩm,  thiếu sót quyền lợi của đồng bào, Đại Tá Khiên liên gọi điện thoại khiển trách vị 
Quận Trưởng  liên hệ và hứa với anh  2 ngày sẽ trả lại cho đồng bào những thiếu mất ấy, quả thật 
có nơi chỉ 1 ngày sau đã nhận lại vật phẩm bồi hoàn, vì vậy anh bận rộn không ít đi đến tận các 
Trại Tỵ Nạn  tại Thừa Thiên, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Tín, Long Khánh, Bình Tuy… họ đã 
yêu cầu anh can thiệp, nơi nào anh đến là nơi đó đồng bào đều vui mùng vì sự can thiệp của anh 
có kết quả, tuy bận rộn, mệt mỏi mà vui, vì đã đem niềm vui đến cho đồng bào trong lúc lưu trú 
tại các Trại Tỵ Nạn thiếu thốn mọi bề.  
 
▪ Vụ gạo nylon có người chưa hiểu rõ cho rằng:  hạt gạo nylon đắt tiền hơn gấp mấy lần gạo 
trắng tại sao đem ra cứu trợ, lại còn bị tố cáo ăn bớt của dân. Nhân tiện đây anh xin giải thích để 
giải đáp những ai còn thắc mắc vụ gạo Nylon.  Vì các chuyến tàu chở gạo từ Saigon ra Đà Nẵng 
đều có chở hạt Nylon nguyên liệu để làm bao, bì, đồ vật gia dụng nhưng có những   bao tải bị 
rách, hạt Nylon rơi rới cọng chung với gạo đổ hốt . gọi là “gạo hốt hầm tàu”, qua một thời gian  
gạo bị mục nát, thời giá bằng 5%  gạo tốt,  sở dĩ có vụ gạo nylon vì chính  quyền Đà Nẵng đem “ 
gạo hốt hầm tàu “ ấy cấp phát cho đồng bào tỵ nạn, loại gạo không thể nấu thành cơm, chỉ dành 
nuôi gia súc . Sau khi nhận được tin do anh em cho biết sự việc như trên, anh liền đến gặp Đại 
Tá Khôi, Thị Trưởng Thành Phố Đà Nẵng trình bày những sự việc và nhờ giúp đỡ cho đồng bào 
Tỵ Nạn, nhưng Đại Tá Khôi lại đổ lỗi cho chính quyền Quảng Trị trong lúc chuyên chở tráo đổi 
gạo xấu, vì vậy anh phải lên diễn đàn Quốc Hội tố cáo hành vi bất xứng của chính quyền Đà 
Nẵng và mở cuộc họp báo tại Hạ Nghị Viện nhờ ngành truyền thông phổ biến. Sau khi anh tố 
cáo,  chính quyền Trung Ương liền cử một phái đoàn Liên Bộ:  Xã Hội - Kinh Tế - Tài Chánh từ 
Saigon ra  điều tra tận nơi, kết quả 3 Trưởng Ty:  Xã Hội, Kinh Tế , Tài Chánh Đà Nẳng bị cách 
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chức, tống giam 3 Nhà Thầu cung cấp  loại gạo hốt hầm tàu, bồi hoàn cho dân Quảng Trị tại các 
Trại Tạm Cư  mười mấy  ngàn  tấn gạo và cả trăm  triệu  tiền nước  mắm (lâu ngày quên mất số 
liệu  chính xác) anh rất vui mừng kết quả của sự can thiệp của anh, nhưng cây muốn lặng  mà gió 
chẳng ngừng, báo chí lại đăng tin đại ý: trong một buổi sáng uống Café với các ký giả, Đại tá 
Khôi Thị Trưởng Thành Phố Đà Nẵng  cho biết:  trong 3 Dân Biểu đơn vị Quảng Trị có một Dân 
Biểu gốc Hoa, bà vợ làm Đại Bài Gạo vì đấu thầu không được nên tố cáo sai vì hạt  Nylon đắt 
tiền hơn gạo trắng…….”.  Để làm sáng tỏ sự việc, tại diễn đàn Quốc Hội anh xác nhận tôi là 
người Việt gốc Hoa, vợ tôi tên là Hàn Túy Anh không làm Đại Bài Gạo, yêu cầu Bộ Tài Chánh 
sưu tra Môn Bài có tên vợ tôi làm Đại Bài Gạo hay không?  và đặt vấn đề với hành pháp tại sao? 
một sự việc do tôi tố cáo chính  quyền Đà Nẵng  làm thiệt hại đến sự sinh sống của Đồng Bào Tỵ 
Nạn chiến tranh đã được chính quyền Trung Ương đáp ứng, cử  một  phái đoàn Liên Bộ  Xã  Hội 
– Tài Chánh – Kinh Tế ra điều tra tận nơi, kết quả cách chức 3 Trưởng Ty Xã Hội, Kinh Tế và 
Tài Chánh, tống giam 3 Nhà Thầu cung cấp gạo mục nát, bồi hoàn cho đồng bào Quảng Trị mấy 
chục ngàn tấn gạo và hằng trăm triệu đồng tiền Nước Mắm,  một việc làm sáng tỏ như dưới ánh 
mặt trời, tại sao người chịu trách nhiệm là Đại Tá Khôi Thị Trưởng Thành Phố Đà Nẵng không 
bị khiển trách, lại huyên hoang tố ngược tôi vì tranh ăn nên tố cáo bậy… Để cho nhân dân tin 
tưởng chính sách của  chính phủ, tôi  yêu cầu Chủ Tịch Hạ Nghị Viện trực tiếp hỏi Tổng Thống 
Nguyễn Văn Thiệu, phủ đầu rồng có bao che hay không ?.  Chiều hôm ấy anh Đoàn Mạị, nguyên   
Trưởng Ty An Ninh Quân Đội, Dân Biểu Đơn Vị Đà Nẵng gọi điện thoại cho anh : anh Minh ơi! 
bớt giận đi , chiều nay Đại Tá Khôi đã bàn giao chức vụ Thị Trưởng rồi, và cám ơn anh,    về vụ 
Chợ Cồn Đà Nẵng mà tụi này (3 Dân Biểu Đà Nẵng) xeo bứng… không được… Hiện nay anh 
Đoàn Mại và gia đình định cư  tại California. Thời gian này, những ai theo dõi báo chí đều biết 
những sự việc như trên. Và kỷ niệm đáng nhớ của anh là những công tác với tư cách dân biểu 
dược chính phủ đáp ứng, dân chúng thương mến điển hình qua thủ bút bài thơ: 
 
“Đồng bào Xã Hải Trường, Kính tặng Ông Tư Đồ Minh Dân biểu Quốc hội “ :  
   Ông lo đời đạo gánh hai vai, 
   Tư quốc tư dân ấy chí trai, 
   Đồ thượng vô biên tuấn mã tiến, 
   Minh danh bất phụ hảo tâm khai, 
   Dân tình kết ý không lầm lẫn, 

Biểu lộ đồng tình ít có ai, 
Quốc vận thăng trầm thân vị quốc, 
Hội này càng rõ kẻ mắt tai./.   
 Kính tặng. (Thủ bút bài thơ) 

▪ Anh giúp anh chị em Thương Phế Binh, Cô Nhi Quả Phụ và đồng bào can thiệp với Bộ Xã Hội 
kịp thời giải quyết những hồ sơ bị để lâu ngày cấp phát gấp cho các đương sự, kết quả nhiều 
người được lãnh ngân khỏan trợ cấp nhanh chóng mà không còn bị điều kiện hay trở ngại gì cả. 

▪ Sở dĩ anh làm được những việc như trên là nhờ sinh hoạt với GĐPT tu tập  ba đức tính : Bi Trí 
Dũng ,  nay gặp thuận thời thuận thế  của tư cách một Dân Biểu Quốc Hội mà không giúp dân 
giải quyết những việc tuy  không lớn lao gì nhưng liên quan đến đời sống của dân thì mình có hổ 
thẹn với lương tâm hay  không?   và để không phụ lòng  ACE GĐPT và đồng bào  đã tin tưởng 
nơi anh. 
 



 

60/156 Kỷ Yếu 30 Năm Thành Lập BHD/ GĐPTVN/ CAN 

4) Anh rời VN năm nào? hiện ngụ ở đâu? quá trình sinh hoạt của anh tại Hải Ngoại. 

Anh và gia đình rời VN  ngày 11/12/1985, đến Toronto ngày 12/12/1985 theo diện con bảo 
lãnh, sau 5 lần dọn nhà, hiện nay cư trú tại nhà số 47 Henrietta St, Toronto, ON M6N 1S4 và sau 
đây là sinh hoạt của anh tại Hải Ngoại: 
▪ 1986-1987:  Cố Vấn Chuyên Môn GĐPT Vạn Hạnh , Toronto.                                          
▪ 1987-2006: Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Canada.                                   
▪ 1993-1997: Phó Trưởng Ban Điều Hợp Trung Ương GĐPTVN tại HẢI NGOẠI                                                                                                                   
▪ 1997-2000:  Ủy Viên Xã Hội BHD Lâm Thời GĐPTVN/ HẢI NGOẠI.                
▪ 2000-2004     Ủy Viên Xã Hội Ban Hướng Dẫn GĐPTVN/ HẢI NGOẠI kiêm Trưởng Nhóm 
TNHVQH (Nhóm Tự Nguyện Hướng Về Quê Hương ), Đại Diện BHD/GĐPTVN/HẢI NGOẠI 
tại CANADA                                            
▪ 2004-2008:  Ủy Viên Xả Hội BHD/GĐPTVN Thế Giới   
▪ 2008 Thọ Cấp DŨNG tại Đại Hội GĐPTVN Thế Giới ở Ấn Độ                                                                              
▪ 2006-2012: Đại  Diện BHD/GĐPTVN/HN/CAN kiêm TNTNHVQH.                          
▪ 2012 - 2016: Phó Trưởng BHD/GĐPTVN Thế Giới Đặc trách Hải Ngoại.  Cố Vấn 
BHD/GĐPTVN Hải Ngoại.                                                                                 
▪ 2006 đến nay:  Cố Vấn BHD/GĐPTVN/CANADA. 
▪ 2016 đến nay:  Uỷ Viên Giám Kiểm Hội Đồng Thường Trực Huynh Trưởng   Cấp Dũng 
GĐPTVN.  
Anh đã tham dự 4 Kỳ Đại Hội GĐPTVN/THẾ GIỚI và 6 Kỳ Đại Hội GĐPTVN/HẢI NGOẠI 

5) Theo em được biết, anh còn là một thiền sinh Dòng Tiếp Hiện, theo Sư Ông Làng 
Mai tu tập nhiều năm nay. Anh có thể thuật cho chúng em nghe một ngày tu tập của 
anh như thế nào? 

Anh ăn trường trai,  hằng ngày anh thức dậy 5 giờ30 sáng, làm vệ sinh xong, ngồi thiền 
khoảng 20 phút, tụng kinh, lễ Phật khoảng 1 giờ 30 phút, đến 10 giờ đêm ngồi thiền trước khi đi 
ngủ, hằng  tháng tuần đầu ngày Chủ Nhật tham dự một ngày Tụng Giới từ 9:30 đến 17 :30. Anh  
luôn luôn thực tập nụ cười và hơi thở có ý thức , áp dụng luôn cả lúc đi đường như đi  thiền 
hành,  ngồi trên Subway hoặc đợi xe Bus cũng theo dõi hơi thở  (trị liệu) để được thân tâm hợp 
nhất, an tịnh, làm việc không vội vàng, hấp tấp, gặp chuyện không vừa ý, liền theo dõi hơi thở, 
học hạnh lắng nghe, ngôn ngữ từ ái,, không thành kiến, không phản ứng, không phê phán, việc gì 
đi nữa cũng từ từ giải quyết.   Mỗi khi  tâm hành khởi niệm tiêu cực , bình tỉnh quán chiếu, nhờ 
vậy anh bớt ham muốn,  bớt nóng giận v.v, đem  an vui cho gia đình và những người xung 
quanh,  thành quả quá trình  của sự tu tập là anh có chuyển hóa chút chút... 

 
6) Mọi người đều nói rằng  bên cạnh người đàn ông thành đạt  là người đàn bà tuyệt 

diệu. Hảy kể cho chúng em nghe về người bạn đời của anh từ lúc….người đâu gặp gỡ 
làm chi… cho đến tay dẫn tay bồng và rồi đến nay tóc bạc chấm vai… 
 

Nàng  tên là Hàn Túy Anh, pháp danh Tâm Thông,  sinh 02/02/1935 tại  Huế từ thơ ấu theo 
gia đình ra Diên Sanh mở tiệm thuốc Bắc, gia đình anh cũng có tiệm thuốc Bắc nên dễ gặp 
nhau, và có những buổi cùng cô em gái anh Tư Đồ Bích Liên chơi đàn Mandoline, đến lúc nàng 
tròn 17 xuân xanh là anh rước nàng về dinh sống chung rồi ,  sản sinh 9 người con (7 trai và 2 
gái), hiện còn 5 trai và 2 gái + 2 rể & 4 dâu đều có  gia đình riêng   cùng 10 cháu nội và 3  cháu 
ngoại , gia đình anh hiện có 28 người. Bà Xả anh tính tình hiền hậu, không ngồi lê đôi mách,  
chịu thương chịu khó, không những lo liệu  việc nội trợ, chăm sóc con cái mà còn quán xuyến 
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công việc buôn bán, làm ăn của một thương gia hạng trung tại Diên Sanh, sau khi  vào Huế 
cũng thêm việc : quản lý lò Mỳ Điện sản xuất  các loại  bánh mỳ v.v. ,    có những lúc anh vắng 
nhà cả tháng trời  lo  việc GĐPT do mở liên tục các Trại Huấn luyện Huynh trưởng và các Trại 
Họp Bạn toàn Tỉnh, tổ chức  và tham dự các Đại Hội v.v.  ở lại chùa Tỉnh Hội cả mấy tuần lễ là 
chuyện thường, sở dĩ anh yên tâm  hoạt động Lam sự như vậy là nhờ có Bà Xã đảm đương mọi 
việc của gia đình, hơn nữa anh cẩn trọng vấn đề thân giáo, không có lem nhem tai tiếng gì nên 
Bà Xã tin tưởng, vui vẻ chấp nhận cho anh luôn vắng mặt,  để đi lo công việc GĐPT. 

 
7) Những kinh nghiệm nào anh muốn truyền đạt cho đàn  em hải ngoại. 
Thật ra anh chẳng có kinh nghiệm gì mới mẻ, chẳng qua anh siêng năng tu tập, áp dụng Phật 

pháp vào đời sống. Ví dụ: “Chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành” có nghĩa là những việc ác 
chẳng nên làm, không những không  sát hại, đánh đập  sinh mạng còn không nói lời độc ác, căm 
thù, gây chia rẻ, lưởi hai chiều, dối trá, vu khống  có thể khiến người ta đau khổ, đưa đến thương 
vong đều là việc ác chẳng nên làm. Chúng thiện phụng hành có nghĩa là  những việc thiện cứu 
người cứu vật, phóng sinh,  giúp đở người già bệnh tật cô đơn, trẻ em mồ côi bệnh tật, hoạn nạn 
tai ương, nói lời dể thương, an ủi, xây dựng tổ chức, phục vụ đàn em qua sinh hoạt GĐPT đều là 
việc thiện nên làm. Ngoài ra đối với  người  thương, mình phải biết cách tưới hoa, chứ không nên 
tưới rác, khiến cho gia đình huyết thống càng thêm an vui và hạnh phúc. 
 
        Cùng Phóng viên TN/HNT thân mến! 
        Đến đây anh đã trả lời xong 7 câu hỏi của Phóng Viên, thật ra khuôn khổ  cuộc phỏng vấn 
của KỶ YẾU KỶ NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP BHD/GĐPTVN/CANADA làm sao diển tả hết 
chi tiết các sự kiện của một đời người.    Một lần nữa cho anh gửi lời cám ơn ACE và mọi người 
đã giúp anh trong việc đạo cũng như  việc đời cho nên anh  mới đạt dược  những thành tựu 
khiêm tốn như trên.  
Cám ơn, 
 
 TÂM TRÍ Tư Đồ Minh 
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♥♥  CCuuộộcc  đđờờii  HHttrr  TTââmm  ĐĐăănngg  NNgguuyyễễnn  VVăănn  PPhháápp  
  

1) Kính xin anh cho chúng em được biết sơ lược những nét chánh về anh ? (cầm tinh 
con giáp nào, sanh quán tại đâu, năm gia nhập GĐPT… tất cả những gì anh muốn 
nói...) 

 
 Trước hết, anh xin cám ơn em, đã có nhã ý giới thiệu anh đến anh chị em Lam viên Hải 
Ngoại. Nói về mình, mà sẽ phổ biến rộng rãi trên “ báo chí, kỷ yếu v.v.” là điều anh cảm thấy hơi 
e ngại, nhưng trong Tình Lam, chân thật, có biết, có hiểu mới có thương, cho nên anh cũng thấy 
an tâm mà trao đổi chút tâm tình. Xin bốn phương niệm tình tha thứ. 
 

Anh sinh năm 1939, tuổi con mèo, sắp bước qua tuổi tây 79 và tuổi ta 80. Anh sinh tại Huế, 
hiện có gia đình và vì tánh anh thích Số chẳn nên Gia Đình anh có: 2 vợ chồng, 2 trai, 2 gái, 2 
dâu, 2 rể, 2 cháu nội trai, 2 cháu nội gái, 2 cháu ngoại trai, 2 cháu ngoại gái và chưa có 2 , chỉ có 
1 cháu cố ngoại trai. Hì hì. 
 

2) Nhân duyên nào anh gia nhập GĐPT ? Kể cho chúng em nghe vài kỷ niệm thời thơ 
ấu, thời oanh vũ... 
 

 Năm 1949, Gia đình anh di chuyển vào Thành Phố Hội An, Quảng Nam sinh sống. Năm 
1950 anh tham gia Sinh Hoạt GĐPT Chơn An, tại Hội an, do Htr Lý Trường Trân làm Liên 
Đoàn Trưởng. Năm 1952, Tham dự Trại Huấn Luyện Đội Chúng Trưởng tại Chùa Tỉnh Hội Đà 
Nẳng, do Phái Đoàn BHD Trung Ương GĐPT VN tổ chức. Có quý anh Tâm Huệ Cao Chánh 
Hựu, Hồng Liên Phan Cảnh Tuân, Phạm Mạnh Cương .v.v trong Ban Quản Trại. 
 
 Vì Cuộc sống của Gia Đình, anh phải di chuyển nhiều và lần lượt tham gia các GĐPT 
như sau: Năm 1952: GĐPT Bồ Đề, Huế, năm 1955: GĐPT An Lăng, Huế, năm 1958: GĐPT 
Khánh Hòa, Nha Trang, năm 1960: GĐPT Chánh Đạo, Sài Gòn, năm 1965: BHD GĐPT Gia 
Định (NK 1), năm 1970: GĐPT Kỳ Hoàn, Quy Nhơn, năm 1973: Đoàn CHT Sài Gòn – Gia 
Định.   

Từ năm 1975 đến 1984: Gián đoạn sinh hoạt: tù Cải tạo tại Núi rừng Bắc Việt . Cuối 
Năm 1991: Định cư tại Hoa Kỳ. Năm 1992: Đoàn CHT San Diego, năm 1993: GĐPT Chánh 
Kiến, San Diego, năm 1995: GĐPT Hoa Nghiêm, San Diego, năm 1996: BHD Miền Quảng Đức, 
và BHD GĐPTVN tại Hoa Kỳ, năm 1997: BHD Hải Ngoại …cho đến nay.  

Tham dự 4 ĐH Thế Giới và 6 ĐH Hải Ngoại tại Đức, Ấn Độ và Thái Lan, Thọ Cấp Dũng 
năm 2016. 
 Kỷ niệm Áo Lam thì …trăm thương, ngàn nhớ …kể sao cho xiết !! 
 
 Tuy nhiên, nói về Kỷ niệm Áo lam mà anh nhớ nhất vẫn là vào dịp Trại Vu Lan, năm 
1954,  trong Khuôn viên Chùa Tỉnh Hội, anh là Đội Trưởng Đội Sen Đỏ đã được quen với 
Chúng Phó Chúng Sen Hồng… NGUYÊN HỒNG.  Quen, quen mãi..rồi hiểu, rồi thương…cho 
đến 8 năm sau, năm 1962, mới được làm Lễ Phát Nguyện..không phải Phát Nguyện Đeo Hoa 
Sen, hay Phát Nguyện Thọ cấp …mà là PHÁT NGUYỆN TRỌN ĐỜI BÊN NHAU …Hì hì 
..Chúng Phó Chúng Sen Hồng : NGUYÊN HỒNG, trở thành Bà Xã của anh từ ngày đó .. 
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3) Em được biết anh là Quan năm tàu thủy, làm thế nào anh có thể kết hợp được với đời 
huynh trưởng GĐPT ? Kể cho chúng em những kỷ niệm đáng nhớ (về sự phối hợp 
này). Và Sở thích của anh là gì  

 
 Cũng như những người Trai thời loạn !... Xếp bút nghiên lên đường cứu Nước 

Anh lên đường nhập ngủ năm anh 18 tuổi, nhưng Anh là Lính Thủy 
“Ôm mộng Hải hồ” và cấp bậc sau cùng là “Quan Năm tàu thủy”... Vì 
anh thích “Ra khơi” cho thấy mặt trùng dương, cho thấy trời mênh 
mông, cho thấy đời viễn vông, cho thấy ta hải hồ ! 

Trong Quân chủng Hải Quân, anh đã từng làm Hạm Trưởng 
nhiều chiến hạm: Trợ chiến hạm, Y tế Hạm v.v... Con tàu đơn độc 
giữa biển khơi đầy bão táp. Phải sáng suốt và có những quyết định 
chính xác để có thể đưa con tàu vượt qua muôn ngàn bão tố, trở về 
bến Mẹ. Anh cũng đã từng làm Tham Mưu Trưởng cấp cao trong 
Quân đội. Vì vậy, anh đã đem những hiểu biết và kinh nghiệm có 
được trong Quân Đội, áp dụng vào sinh hoạt trong GĐPT, đặc biệt 
trong việc tổ chức, quản trị điều hành và hành chánh. Nói về kỷ niệm 

của sự phối hợp, hay đúng ra là nhận thức về sự kết hợp này, anh nghĩ rằng, giữa biển khơi mênh 
mông, trên con tàu đơn độc, các Thủy thủ đều có niềm tin và yêu thương lẫn nhau, sẵn sàng hy 
sinh và sống chết cho nhau, cùng góp sức bên nhau, vượt qua bao nhiêu khó khăn để sinh tồn, để 
bảo vệ bờ biển của Tổ Quốc... đó cũng chính là Tinh thần, là Tình yêu thương của Đoàn viên 
GĐPT, hy sinh và thương yêu nhau vượt qua mọi thử thách để phụng sự Đạo Pháp và Dân tộc, 
như Tinh thần của Người lính thủy giữa biển khơi bảo vệ hải phận, giang sơn. 
 
 Về sở thích của anh: Ngoài việc học hỏi Phật pháp, Anh thích viết văn, làm thơ, nghiên 
cứu Tử vi đẩu số và... khiêu vũ. Lúc còn trẻ anh rất năng động, học nhu đạo, thái cực đạo, thích 
thể thao và là cầu thủ bóng rỗ của quân trường. Qua Hoa Kỳ, anh thích nghiên cứu học hỏi 
Computer, Web site và Sưu tầm, lưu trử Tài Liệu cơ bản Tổ chức và Hành chánh GĐPT, nền 
tảng pháp lý cho Thế hệ Lam viên mai sau. 
 

4) Anh rời VN năm nào? hiện ngụ tại đâu? Quá trình sinh hoạt của anh tại hải ngoại. 
 

Anh và Gia đình rời Việt Nam theo diện HO 9, tháng 12 năm 1991. Hiện sống tại Thành Phố 
San Diego, California. 
 
 Về Quá Trình Sinh hoạt GĐPT như anh đã nói ở trên… 

Về Đời sống dân sự : 
▪ Năm 1991-1994 : Anh vừa đi học tại Grossmont College, vừa đi làm Ngành In ấn... lúc mới đặt 
chân đến xứ lạ, đất khách quê người. Anh tốt nghiệp Đại Học Cộng Đồng ngành Quản Trị - Kinh 
Doanh.  
▪ Năm 1995-2004: Anh làm việc tại Văn Phòng Bảo Hiểm Xe Cộ và Nhân thọ, Chủ nhân là anh 
Phan Trung Kiên, một huynh trưởng rất nhiệt thành hy sinh cho Đạo pháp và GĐPT. Anh Kiên 
đã yễm trợ và  dành ½ căn phòng để làm Kinh Doanh, còn ưu ái hy sinh dành ½ căn phòng kia, 
để làm Văn phòng BHD Hải Ngoại và cung cấp mọi phương tiện máy móc, dụng cụ cho anh 
Tâm Huệ và anh, phục vụ BHD Hải Ngoại, suốt thời gian anh Tâm Huệ còn tại thế, từ năm 1995 
đến năm 2009. 
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5) Những kinh nghiệm nào anh muốn truyền đạt cho đàn em hải ngoại ? 
  

Theo anh, một Tổ chức, muốn duy trì, cần phải có KỶ LUẬT. Kỷ luật trong Quân đội rất khắt 
khe, nhờ sự khắc khe đó mà khi lâm trận, người lính tuyệt đối tuân hành mệnh lệnh của Cấp 
Lãnh đạo.  Trong GĐPT thì cũng có Kỷ luật, nhưng là Kỷ luật tự giác. Nhờ thâm nhập Phật 
pháp, vì là Tự giác nên Đoàn viên GĐPT luôn biết tôn trọng và hành xử tốt để Tổ chức GĐPT 
càng ngày càng vững mạnh. Anh mong Đoàn viên GĐPT phải ý thức và hành xữ đúng điều này. 
Điều thứ 2 mà anh muốn truyền đạt cho đàn em của anh là người Phật Tử nên lấy Giới luật làm 
căn bản và thường xuyên tu tập rèn luyện bản thân theo Giáo Lý Phật Đà để xây dựng Tổ chức, 
bảo vệ Đạo Pháp và Dân tộc. Hãy sống với nhau và thương yêu nhau bằng Tình Lam. 

6) Mọi người đều nói rằng: “bên cạnh người đàn ông thành đạt là người đàn bà tuyệt 
diệu”. Hảy kể cho chúng em về người bạn đời của anh từ … người đâu gặp gở làm 
chi... cho đến tay dẫn, tay bồng và rồi đến ngày nay tóc bạc chấm vai. 

 
 Như anh đã trình bày ở trên. Anh và chị đều là 
Đoàn sinh GĐPT Chơn An, Hội An, Quảng Nam. Chị là 
Htr NGUYÊN HỒNG. Cũng là Người Huế như anh. Biết 
nhau từ lúc còn Oanh vũ lên đến Ngành Thiếu, Huynh 
Trưởng GĐPT. Chiếc Áo Lam hai đứa đã cùng mặc lúc tóc 
còn xanh, nay vẫn còn trên vai, nhưng tóc thì đã bạc màu. 

Hai đứa vẫn song hành trên Đường Đời và Đạo. Hai 
trái tim vẫn mãi mãi hòa nhịp yêu thương. Cùng nhau tiếp 
nối hành trình Áo lam trong trắng. Anh thường xuất hiện ở 
mặt nổi, còn chị thì ở mặt chìm… là ngọn đèn trong bóng đêm cho anh đi... là giòng suối mát khi 
anh khát... là ánh mắt dịu dàng làm cho con tim anh khi giận hờn, nóng nảy trở nên êm dịu... Chị 
là Cán Sự Điều Dưởng tại Bệnh viện Huế, Nha Trang, Quy Nhơn và Sài Gòn. Ý nguyện đem con 
tim và bàn tay giúp kẻ khổ đau, bệnh tật… nơi Nhà Thương và cuộc đời tràn đầy khổ đau. 
 

7) Trong cuộc đời “sông nước hải hồ”, anh có làm rơi rớt những giọt lệ hồng nào 
chăng? (anh mà nói “no” là em nghi lắm đó, thành thật khai báo). Câu này là 
bonus… vì anh là nhà banh. 

 
 Câu hỏi này hơi khó, nhưng khó mà cũng dể... Vì tuy có... nhưng cũng như không, tuy 
không… mà thiệt ra là có. Trong cuộc đời này vừa có cũng vừa không. Mà có, thì cũng như 
không... Vì tuy có nhưng đã qua rồi thì… đâu còn có nữa ! Mà đã không còn có nữa, tức là 
không... Hì hì... 
 

Chấp nhận có biển, thì phải chấp nhận có lúc biển êm, mà cũng có lúc biển có sóng gió. 
Con người thường tự an ủi hay biện minh bằng những ‘’câu thần chú ‘’. Những lúc Biển ‘’nổi 
sóng’’ thì Bài hát ‘’HOA BIỂN’’của Lính Thủy, là câu thần chú cho những người Lính thủy, 
trong đó có anh, để xóa tan nổi buồn và đẹp lòng người yêu. 
 
“Trùng khơi nổi gió, lênh đênh triền sóng… lắc lư con tàu đi”... 
 “Em ơi giận hờn, xin như hoa sóng tan trong Đại Dương!” 
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Hay trong bài “TÂM TÌNH NGƯỜI LÍNH THỦY”  
 “Mai tàu xa bến xin em đừng buồn, 
  Cho dù xa cách muôn nghìn đại dương 

  Hay lênh đênh qua nhiều bến,  
 Bao nhiêu đóa hoa chào đón 
           Vẫn không phai ước nguyện ban đầu” 
 
Em THỊ NGUYỆN thân mến.  

Đến đây là anh đã hoàn thành lời hứa trả lời Bài Phỏng Vấn của em. Một cuộc đời dài 
gần 80 năm mà chỉ gói ghém trong đôi giòng tâm sự.. 

Chiếc Áo Lam đã làm cho anh em mình gần gủi và thân thương... Chiếc Áo Lam đã làm 
cho mình hiểu được ý nghĩa cao thượng của cuộc sống... Hạnh phúc và Khổ đau như là 2 mặt của 
một đồng xu. Anh và em hãy cùng nhau hứa, giữ mặt HẠNH PHÚC của đồng xu, để cuộc sống 
được mãi mãi an vui, hạnh phúc, dưới ánh Hào Quang của Đức Thế Tôn. 

 
 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
 

TÂM ĐĂNG Nguyễn Văn Pháp 
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♥♥  VVààii  ddòònngg  ttiiểểuu  ssửử  ccủủaa  HHttrr  TTââmm  MMiinnhh  VVưươơnngg  TThhúúyy  NNggaa  
  

Đời sống  thường Sinh hoạt GDPT 

 
■Tâm Minh (TM)  ra đời ngày 17/4 
/1939 tại Hội An , Quảng Nam , trong 
một gia đình trung lưu. Cha (Vương 
Quang, người Quảng Nam 100% ) và 
Mẹ (Trần thị Như Tú , người Huế 100%) 
_ Cha mẹ đều là nhà giáo. 
Lúc nhỏ TM học ở trường Tiều học Hội 
An (có bạn cùng lớp Ba & lớp Nhì là 
Tâm Đăng Nguyễn Văn Pháp _ Năm 
1948, TM và Tâm Đăng cùng sinh hoạt 
trong đoàn Đồng Ấu Phât Tử do anh 
Lương Trường Trân làm Đoàn Trưởng.) 
 
■ Năm 1950 ,TM theo gia đình ra Huế 
(quê Mẹ) học tiếp bậc Tiểu học và 
Trung học ở trường Nữ Trung Học 
Đồng Khánh (Huế) cho đến niên khoá 
1957 -1958  thì  chuyển qua lớp Đệ Nhất 
B1 trường Quốc Học (vì Đồng Khánh 
chưa có lớp Đệ Nhất) . Lúc này  Tâm 
Đăng học Đệ nhất B2 nhưng sau đã 
“theo tiếng gọi của Hải quân” ghi danh 
đi học lớp Sĩ quan Hải quân. 
Ở lớp B1 còn có 2 người bạn là Phan 
Văn Ngọc và Nguyễn Đức Đôn… 
 
■ Năm 1961,TM tốt nghiệp Đại Học Sư 
Phạm Huế (ban Lý Hoá) đuợc bổ nhiệm 
dạy tại trường nữ Trung Học Đồng 
Khánh Huế ..  
■ Năm 1963 lập gia đình. Chồng là Phan 
Bang , PD Như Thông, cũng là một nhà 
giáo,  quê ở  Bình Định. [ đểđáp ứng câu 
hỏI của anh Thị Nguyện , TM xin nói 
“cuộc nhân duyên” này chỉ là mối tình 
học trò, cũng do “trùng trùng duyên 
khởi” nhưng không có chi tiết nào 
giốngtiểu thuyết hết  ] 
Anh không phải là đoàn viên GĐPT 
(Hướng Đạo sinh khi đang còn nhỏ) 
nhưng hiểu TM nhiều nên chưa bao giờ 

 
■ Sinh hoạt GĐPT ở Huế (1950 -  1966)  
Ra Huế, năm 1950 TM xin gia nhập Gia Đình Phật 
Tử Gia Thiện, đưọc học Phật Pháp với Thầy Minh 
Châu, Thầy Chơn Trí , được các Anh Chị Trưởng 
hướng dẫn, như Chị Đặng Tống Tịnh Nhơn, chị 
Lương thị Đào, anh Lữ Hồ, anh Trần Kiêm Đạt, anh 
Nguyễn Sĩ Thiều, anh Đỗ Kim Bảng, anh Văn Đình 
Hy v.v... 
▪ Ngày thọ 5 Giới : Phật Đản  1954 (PL 2498)  
Bổn Sư (truyền Giới) : Sư Bà Thích Nữ Diệu Không  
Pháp danh : Tâm Minh  
▪ Khi ở Đoàn Liên Hương, TM lại được học Phật 
Pháp với Thầy  Đức Tâm, Thầy Thiên Ân , sư Cô 
Thể Quán , SC Thể Thanh...Thầy Thiện Châu . Thời 
gian ở đoàn Liên Hương , TM và các Bạn được đào 
tạo thành Huynh trưởng dưới sự huớng dẫn của qúi 
Chị : Hoàng thị Kim Cúc, Đặng Tống Tịnh Nhơn, 
Lương thị Đào,  Hoàng Tuy An ( em gái anh Hoàng 
Trọng Cang) , Hoàng thị Quỳnh Hoa, Đinh thị Lệ 
Minh… và năm 1958 TM chính thức phát nguyện 
làm Huynh Trưởng.   
■ Từ 1958 TM đã về làm HTR. các đơn vị: Thuận 
Hoá (hậu thân của GĐPT Gia Thiện ) , GĐPT Từ 
Đàm.      
▪ Đã sinh hoạt với BHD Thừa Thiên, BHD Trung 
Phần... cho đến năm 1966; thời gian này TM có cơ 
hội làm quen với  các Anh Chị HTR. các Tỉnh như 
anh Như Tâm Nguyễn Khắc Từ, anh Đằng, anh 
Luyên , anh Nhi, anh  Giao, chị Thu Nhi (Phan 
Thiết), anh Bạch Hoa Mai… và có tham gia BQT 
(huấn luyện viên)  các Trại A Dục ở Quảng Trị [ 
trong BQT có chi Thu Nhi  và trong số trại sinh có 
anh Sử Thành, anh Phan Đình Thăng, mà sau này anh  
Thành đã học Trại Vạn Hanh 1 /QN và anh Thăng là 
học viên Vạn Hạnh 2/QN cùng khóa với TM ]  
 
■ Từ sau 75 , TM vẫn sinh hoạt với BHD/GĐPT 
Binh Dịnh mặc dù BHD “sinh hoạt chui”  nhưng 
hằng tuần GĐPT Kỳ Hoàn vẫn sinh hoạt , TM vẫn 
vừa SH với Đon vị Kỳ Hoàn và BHD/Binh Định cho 
đến khi xin nghỉ việc (năm 1982)  
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gây trở ngại cho việc TM tham gia trại 
mạc, đại hội v.v.. của GĐPT. Thậm chí , 
năm 1961 (hay 62?) , Anh đang giữ 
chức vụ Hiệu truởng trưòng Trung Hoc 
KonTum, và BHD/ GĐPT Kontum đang 
thiếu chức vụ Tưỏng Ban thì Chị Hoàng 
thị Kim Cúc chỉ thị ngay cho 
BHD/GĐPT Kon tum mời anh Bang làm 
TB ( cái này gọi là “bắt cóc” chứ không 
thể gọi là mời đuơc ! TM phản đối quá 
chừng nhưng Chị nói tạm thời mà thôi , 
Kontum sẽ nhanh chóng tổ chức  ĐH / 
HTR. …Quả thật sau đó có ĐHHtr. Và 
anh Thiết làm TB  ) 
 
■Từ 1966 đén 1984: 
Đến năm 1966 ,TM xin thuyên chuyển 
vào Bình Định ; TM tiếp tục sinh hoạt 
với BHD/  GĐPT Bình Đinh (Phó 
Trưỏng Ban ngành Nữ) và sinh hoạt với 
GĐPT Kỳ Hoàn (Đoàn trưởng Đoàn 
Thíêu Nữ) _ Cùng Đơn vị có anh Phan 
Duy Thanh , chị Bùi Kim Tuyến… hiện 
nay vẫn còn sinh hoạt. 
 
■ Về đời sống gia đình, TM dạy tại 
trường Nữ Trung Hoc Qui Nhơn ( 
NTH/QN) , làm Hiệu truởng tại đó 3 
niên khoá ( 67-68, 68-69, 69-70 ) sau đó 
xin thôi và vẫn dạy tại trường NTH/QN 
cho đến tháng 3/1975. TM cùng với gia 
đình nhỏ vào Saigòn sống với cha me, 
đến khi Saìgon thất thủ, dân chỗ nào 
phải về chỗ đó thì TM trở về Qui Nhơn 
dạy lại trường NTH (lúc đó đã đổi tên là 
trường Phổ Thông Trung Học Trưng 
Vương) . Lúc này anh Bang phải đi “học 
tập”  ở Kim Sơn (3 năm) TM với 4 con 
trên tay , đứa lớn nhất  10 tuổi và nhỏ 
nhất 3 tuổi , vẫn đi dạy ở đó cho đến 
năm 1982 thì xin thôi để  vào sinh sống 
hẵn tại SG. [ Phải kể cho rõ là có 1 năm 
học 79-80, TM phải thuyên chuyển đến  
dạy trường PTTH Tuy Phước cách Qui 

■ Từ 1983, TM sống ở Sàigòn, sinh hoạt với nhóm 
Huynh Trưởng Cao niên ( anh Từ, anh Lộc, anh 
Giao, chị Cúc… và làm quen với các Đơn vị GĐPT 
Saigòn Gia Định , GĐPT Thủ Đô qua sự giới thiệu 
của chị Cúc và anh Từ. 
▪ Sinh hoạt GĐPT : từ 1985 đến 1992 :  
Tham gia BQT, làm HLV , các Trại HL Huynh 
trưởng của GĐPT Thủ Đô, anh Từ làm Gia Trưởng , 
và Nhóm Nữ Phật tử Liên Hoa . 
▪Ban viên BHD / GĐPT Gia Định (thời gian anh 
Nguyễn Quang Tú làm Truởng Ban). 
Huynh trưởng GĐPT Đức Phương (Chùa Giác Uyền 
_Saigon_ Đoàn Trưởng Thiếu Nữ)  
▪ Tham gia các BQT các Trại HL Lộc Uyển, A Dục, 
Huyền Trang của BHD/GĐPT Gia Định tổ chức. 
▪ Tham gia Trại Vạn Hạnh 2/QN  
▪Trong Ban san định Tài liệu Tu học  ngành Thiếu và 
ngành Thanh, và  TL Huấn Luyện Huynh Trưởng   
(công tác do BQT giao phó cho VH2/QN sau ngày 
Kết Khoá  Trại)  
 
■ Tháng 11/1992: gia đình di chuyển qua Mỹ (em gái 
bảo trợ) định cư tại Houston, TX. Gặp lại ACE 
Huynh trưởng GĐPT nên tiếp tục sinh hoạt.  
▪ 1993- 1998 : BHD Miền Tịnh Khiết Hoa Kỳ, UV 
Tu Thư , Phó Trưởng Ban Truyền Thống. 
▪ HTR. GĐPT Huyền Quang (Houston) từ 1993-1999 
(Đoàn Trưởng Thiếu Nữ ) 
■ Đến năm 1999, bệnh tim trở nặng hơn trước (BS 
khuyên phải tránh xúc động , quá hưng phấn như reo 
hò,  hát to … nên không thể sinh hoạt chơi đùa với 
các em như trước, xin chuyển qua GĐPT Linh Sơn 
gần nhà và chỉ dạy Phật Pháp chứ không cầm Đoàn 
nữa ) 
▪ 2000 - 2004 : BHD/GĐPTVN tại Hải ngoại (UV 
Giáo Dục)  
▪ BHD / TƯ/GĐPTVN tại Hoa Kỳ (UV  Quản Trị 
HTR. và PTB Nghiên cứu Huấn Luyện  2 nhiệm kỳ : 
96-2000 va 2000-2004)  
▪ HTR. GĐPT Linh Sơn Houston (phụ trách Phật 
Pháp) từ 1999 đến 2004 (đầu năm 2005 bệnh và sức 
khoẻ đã yếu kém nên đã xin nghỉ sinh hoạt ở Linh 
Sơn } 
▪ 2004 – 2008 :  Phó TB BHD/GĐPTVN tại Hải 
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Nhơn 10 km. Trong số học sinh ở đây có 
một chú Tiểu , học giỏi, sau này TM  
gặp lại vị tu sĩ (là chú Tiểu ngày xưa) là 
đệ tử của Thầy Như Điển.  Bởi vậy Thầy 
NĐ thuờng hay chê TM là “học trò chị 
đã tiến xa, đạt đuọc học vị này nọ rồi mà 
chị vẫn đứng nguyên tại chỗ” ! TM 
muốn thưa Thầy : nghề dạy học, làm 
Thầy Cô giáo, là phát nguyện làm người 
đưa đò mà ! thiên hạ qua đò, lên bờ đi 
khắp thế gian còn người đưa đò thì vẫn 
ở “cây đa bến cũ” ] 
 
Về đời tư, TM dạy học ở nhà hoặc đến 
nhà vài học sinh mà phụ huynh mời từ 
năm 83 đến năm 1992 . 
 
Hiện nay Bang-Nga sống chung  với gia 
đình con gái  ( có 7 cháu _ 1 Ngoại và 6 
Nội vì TM có 3 trai 1 gái  => có 3 cô 
dâu ngươi Bắc  và 1 ông rễ người Nam ) 
các con cháu đều ở TX ( 3 đứa ở 
Houston, 1 đứa ở Dallas)  
Houston , ngày 12/10 năm 2017  
 
Tâm Minh Vương Thúy Nga  

ngoại (kiêm UV Giáo Dục)  
BHD/ GĐPTVN tại HK sau Đại Hội hợp nhất (Phó 
TB Nghiên cứu Huấn Luyện ) 
▪ 2008 – 2012 : UV Giáo Dục BHD /TƯ/GĐPTVN 
trên Thế Giới  
▪ Tham gia trại Huấn Luyện Htr cấp 3 Vạn Hạnh 
1/Hoa Kỳ ( Trại phó kiêm Trưởng khối Huấn luyện ) 
▪ Thọ  Tại Gia Bồ Tát Giới tại Bangkok Thái Lan , 
tháng 10 năm 2012 (PL 2556), Pháp tự: Phước Mỹ  - 
(Bổn SưTruyền Giới : Đường Đầu Hoà thượng Thích 
Đức Chơn)  
▪ Được phong  cấp Dũng từ Lễ Phật Đản PL 2550 ( 
tháng 5/ 2006) [ QĐ số : 06012/ HDHN/QĐ ] - Sinh 
hoạt Hội Đồng Cấp Dũng Thế Giới  
▪ 2012-2016: tham gia Trại HL Huynh Trưởng  cấp 
III Vạn Hạnh 2 HN   (Trại trưởng + Trưởng khối 
Huấn Luyện ) do BHD Hai Ngoại Tổ chức  
▪ Sinh hoạt HĐ cấp Dũng (UV Sách Tấn Tu Học & 
Phó TTK ) nhiệm kỳ  2012 – 2016 và 2016 - 2020 
▪ 2017 : Tham gia việc Tổ chức Tu Học  Bậc Lực I 
/Hải Ngoại ( Giảng viên và  Bảo Huynh của Liên 
Chúng Âu Châu ) do BHD Hải Ngoại tổ chức . 
 
Đó là những sinh hoạt của TM trong GĐPT VN từ 
thời thơ ấu cho đến lúc bạc đầu (năm nay TM đã 78 
tuổi  )  
 

  
 
TM sẽ gởi vài tấm hình đến ACE /GĐPT Canada nếu ACE thích  
(Cảm ơn QG kêu TM gởi gấp vài dòng tiểu sử nên TM mới có hứng thú ghi lại tiểu sử này)  
 
Lá Thư Kỷ Niệm. 
Anh Thị Nguyện (TN) thân mến , 
 
Viết tiểu sử của Tâm Minh (TM) và nộp bài cho anh TN xong ,Tâm Minh chợt nhớ còn thiếu 1 
câu trả lời nên vội viết câu trả lời gởi qua ngay ; xong tưởng là đủ nhưng lại thấy còn thiếu vài kỷ 
niệm vui/buồn  nên vội viết thêm lá thư này bổ sung . 
 
Vào những năm 60, TM đã tham gia vào BHD /GĐPT Trung Phần nên hay được đi theo phái 
đoàn của BHD Trung Phần đến các Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng ở các Tỉnh , ví dụ Quảng 
Trị, Bình Định v.v... Hồi đó, TM mới ra trường , tuổi đời còn rất trẻ , mà các anh chị Huynh 
Trưỏng trại sinh ở các Tỉnh phần nhiều lớn tuổi hơn TM nên TM thường xưng “em” với ACE 
trại sinh.  Năm đó, phái đoàn ra Quảng  Trị, TM ở trong  BQT của Trại A Dục , có cả chị Thu 
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Nhi ( nay là Sư Cô Huệ Tâm). Phần Phật Pháp do quý Thầy giảng, TM cũng như chị Thu Nhi và 
các Anh trong đoàn chỉ phụ trách phần chuyên môn như Cầm Đoàn hay những vấn đề của 
GĐPT. Mỗi người sau khi thuyết trình bài giảng thì phải tập cho Lớp 1 bài hát mới hay 1 bài hát 
truyền thống . TM tập cho lớp A Duc hát bài “Ngồi quây quần xem đây thiếu ai...” Tập hát xong 
rồi, TM mới chia 2 phe hát thi,  coi thử bên nào hát đúng hơn … lớp học rất vui và nghiêm chỉnh 
nhưng đến lần thứ 3 thì có 3 anh la to lên : Có ANH đây (nguyên văn bài hát là “có em đây! Có 
em đây”   !) TM liền nói : như vậy là  phe này thua rồi   _ Ba anh này là ai các Bạn biết ko? 
_đó là Sử Thành, Phan Đình Thăng và 1 “ông” nữa sau 75, TM mới gặp lại . Còn chị Thu Nhi thì 
tập bài hát Sen Trắng nhưng giọng Chị là giọng Nam nên chị hát chữ “tày” thành chữ “tài” thế là 
bị mấy “Ổng” này theo chọc “tới bến” luôn.  Đây chỉ là 1 chuyện rất nhỏ trong “rừng kỷ niệm” 
chuyện GĐPT  qua ký ức mù suơng của TM ; nhưng đáng nhớ là vì hồi đó thì kêu ACE/TS A 
Duc là Anh/ Chị, bây giờ, TS A Duc trẻ hơn con mình nhiều   Trại sinh Vạn Hạnh có người 
còn phải gọi mìmh bằng Chị vì mình già hơn.  
 
Bây giờ là 1 kỷ niệm khác về những ngày Pháp nạn năm 1963 . Hồi đó mình giữ chức vụ Ủy 
viên Thiếu Nữ  BHD Thừa Thiên, ngoài đời thì mình đang là 1 gíáo sư Trung học, mình đang 
chấm thi Tú Tài I tại Trung Tâm Giám khảo đặt tại Truờng Đồng Khánh. Hôm dó ngày 22 hay 
23/8 / 1963  chùa Từ Đàm đã bị “thất thủ” , qúy Thầy và ACE  Huynh Trưởng  v.v... đã mất liên  
lạc với nhau  và phần lớn đã “nằm” trong Nha Cảnh Sát. Cụ thể như em gái của TM vừa là sinh 
viên Phật tử, vừa là Htr./GĐPT Ba La Mật thì đã bị Cảnh sát xông vào nhà bắt đi ngay sáng sớm 
hôm 20/8 sau khi Từ Đàm bị “hốt” trọn về giam ở Nha Cảnh sát  (CS) . Mình biết mình cũng sẽ 
đi vào đó... nhưng mình không biết rằng đã có lệnh bắt giam mình rồi mà ông Chánh Chủ Khảo 
(lúc đó là thầy Hoàng Trung) lo mình sẽ hoảng hốt nên chưa cho mình biết... Thầy đến bên mình 
nói chuyện và hỏi thăm gia đình, mình nói: “ACE /GĐPT của con đã bị bắt hết rồi Thầy ơi, mấy 
hôm nay mưa to gió lớn, con lo không biết họ có đuợc ở trong nhà không… Con sốt ruột quá…”  
Thầy nói  “không ngờ chị can đảm vững vàng ghê , vậy tôi nói thật cho chị biết, tôi nhận giấy 
đòi bắt Chị từ hôm qua nhưng chưa đưa ; bây giờ Chị hãy cầm tờ giấy này và mảnh giấy ghi 
điểm đây đưa cho người CS đang chờ chị ở dưới lầu”… Mình đi xuống dưới lầu, quả nhiên có 
ngườì CS đợi;  mình đưa mảnh giắy ghi điểm cho anh ta, ảnh cảm ơn và nói: Cô đi lấy ít áo quần 
và vật dụng cá nhân rồi ra xe đi về Nha (mình đang  sống  trong trường ĐK) . Mình đi ra xe và 
nhìn lui, các bạn đồng nghiệp đều ra cửa sổ trên lầu nhìn xuống và vẫy tay chào… mình thật quá 
cảm động.  Có tiếng la to: Thúy Nga đi trước nghe, tụi mình sẽ vào sau… Mình đưa tay chào 
lại… không hề lo sợ điều gì đang đợi mình vì biết rằng các anh chị em mình đều “tụ họp” đông 
đủ trong đó rồi... 
 
Mình không phải kể về những ngày “ở tù” đâu, chỉ kể một kỷ niệm rất dễ thương về tình nguời, 
tình đồng nghiệp trong những ngày Pháp nạn, mình thật may mắn nếm được mùi vị ngọt ngào 
của tình thuơng thuần túy của tư duy vô ngã  (trong tập thể giáo sư ấy, có biết bao nhiêu người 
không cùng tôn giáo, không cùng khuynh hướng chính trị… với mình, nhưng họ cùng chung một 
niềm lo âu, ái ngại cho nguời bạn đồng nghiệp đang gặp nguy cơ…) 
 
Đã hơn nửa thế kỷ kể từ ngày ấy… mọi sự việc, hiện tượng, biến cố… đã xảy ra và qua đi như 
một cơn gió thỏang, như một giấc mộng… Thầy Hoàng Trung cũng đã rời khỏi thế giới này  
nhưng cứ mỗi lần gặp lại một người bạn của thời xa xưa ấy, TM thấy như mọi sự mới xảy ra 
ngày hôm qua… và “chứng ngộ” được  “Tính không thực có của thời gian, không gian” cũng 
như  “khoảnh khắc và thiên thu không khác” 
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Xin tạm dừng đây anh Thị Nguyện nhé ! 
Thân ái,  
 

tn⁂ 
 

        
 

        
 
 

 
 
   
  
 

 

(Xem tiếp trang 106) 



 

71/156 Kỷ Yếu 30 Năm Thành Lập BHD/ GĐPTVN/ CAN 

 
Trước tiên, em xin đáp một câu hỏi khác : nhân duyên gì em trở thành một huynh trưởng 

GĐPT? 
 
 Em sinh trưởng ở Pháp. Tình cờ, bố mẹ em dọn nhà gần chùa Khánh Anh, Paris. Từ bé, 
em thường được bố mẹ em dẫn 3 anh em em tới chùa, lúc đầu để học tiếng Việt và tập múa cho 
những ngày lễ lớn. Em bắt đầu gia nhập GĐPT lúc em 15 tuổi. Đối với em những kỷ niệm thời 
đó hơi lu mờ. Những lần tham dự trại họp bạn GĐPT toàn nước Pháp, em được làm quen và có 
nhiều kỷ niệm với những bạn Lam từ những GĐPT khác. Dù lúc đó em chưa hiểu rõ sự quan 
trọng của Đạo Phật. Vài năm sau, em mới củng cố niềm tin và càng gắn bó với chiếc Áo Lam. 
  
 Là một người Pháp gốc Việt, lớn lên ở hải ngoại, nói tiếng Pháp rành hơn tiếng Việt, em 
hiểu rõ tại sao tuổi trẻ có lúc bối rối và khó thâm nhập vào Đạo Phật hay tổ chức GĐPT. Tuy bố 
mẹ em luôn truyền cho chúng em những phong tục Việt Nam, nhưng sống với hai văn hoá không 
phải là chuyện dễ và đôi lúc khó hiểu. Những thế hệ trẻ mới càng ngày càng không biết gì về 
những phong tục đó, do tiếng Việt của các em rất yếu . Vì vậy các em càng khó thâm nhập vào 
Đạo Phật và GĐPT. Có cách gì có thể làm chậm lại sự đồng hóa? 
  
 Theo em nghĩ, nếu gặp được những người gương mẫu trong môi trường Phật Giáo để có 
thể giúp các em tạo thâm nhập với Đạo Phật là cách tốt nhất. 

Em đã có phước gặp vài bậc gương mẫu mà em tôn kính. Trước hết, em được quy y với 
Sư Ông Minh Tâm, Thầy sáng lập Chùa Khánh Anh và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống 
Nhất Âu Châu. Ngài đã cống hiến đời Ngài để Hoằng Pháp và củng cố Đạo Phật ở hải ngoại. 
 Em cũng may mắn gặp được những Anh Chị huynh trưởng GĐPT đã đóng góp rất nhiều 
cho tổ chức và luôn gắn bó với đàn em. Sau cùng, Bố Mẹ em luôn khuyến khích em làm việc 
phải, không cần  bình phẩm của người khác. Nếu không có duyên gặp những vị đó, em đã không 
bao giờ trở thành người như ngày hôm nay. 15 năm trước đây, em sang Montréal – Canada định 
cư. Em tới Chùa Quan Âm và gặp Thượng Toạ Trụ Trì - Thầy Trường Phước. Ngày đó không có 
GĐPT, nhưng em nghe lúc trước có một đơn vị đã từng sinh hoạt. Một thời gian sau, em gái và 
anh cả của em cũng sang định cư ở Montréal. Trong vòng ba năm, ba anh em tham gia những 
hoạt động ở chùa và làm công quả trong các dịp lễ lớn. Vào năm 2008, GĐPT Quan  Âm hội đủ 
nhân duyên để tái sinh hoạt với sự đồng ý của Thầy Trụ Trì, đây cũng là cơ hội để em mặc lại 
chiếc áo Lam và nhận lãnh trách nhiệm huynh trưởng một lần nữa. Trong vòng 8 năm, chúng em 
bỏ hết thời gian và công sức để tạo dựng GĐPT Quan Âm. Tuy mệt cả 2 lãnh vực : thể xác và 
tinh thần, nhưng em rất hãnh diện và vui mừng khi nhìn lại tất cả những gì được thực hiện : 
những kỷ niệm, những nụ cười mà em đã chia xẻ với các em, và thấy các em trở thành những 
thanh, thiếu niên có trách nhiệm và đứng đắn, em không hối tiếc một chút nào. 

LàM HUYNH TRƯỞNG  
HẢI NGOẠI Có Ý NGHĨA Gì? 

(An English version wil follow) 
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 Tham gia hành trình này, em học hỏi được rất nhiều điều về chính em. Muốn thành công, 
phải chân thật với chính mình, kiên tâm đạt tới mục đích nhưng không phải với bất kỳ phương 
tiện nào, vì hạnh phúc và niềm vui của các em là trên hết. Đôi lúc gặp phiền não, nên tinh tấn và 
luôn luôn nhớ tới mục đích GĐPT “Đào tạo thanh thiếu đồng niên thành Phật tử chân chính, góp 
phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật Giáo”. 
 
 Vậy thì làm huynh trưởng tại hải ngoại có ý nghĩa gì? 
Là một cách sống và một cách để truyền niềm tin từ thế hệ này tới thế hệ sau. 
Là một cách giữ cân bằng trên lãnh vực tâm linh, trong một xã hội đầy ảnh hưởng nặng nề vật 
chất. Thắt chặt những quan hệ cộng đồng mạnh mẽ hơn quan hệ gia đình riêng. 
 
 Cuối cùng, là gặp những người có thể truyền năng lượng giúp mình vươn lên và làm hết 
sức mình. 
 
Mừng Chu Niên 30 năm BHD/ GĐPTVN/ Canada! Em mong rằng sẽ có nhiều kỷ niệm chu niên 
trong tương lai! 
 

Diệu Bảo Hà Ngọc Trâm 
Montréal, ngày 9 tháng 11 năm 2017 

  
 
 

WWhhaatt  ddooeess  iitt  mmeeaann  ttoo  bbee  aa  BBuuddddhhiisstt  yyoouutthh  lleeaaddeerr  iinn  CCaannaaddaa??  
 
To answer that question, I will have to answer another one first: how did I become a Buddhist 
youth leader in the first place? I was born in France and I grew up there. I was very lucky to live 
close to Chùa Khánh Anh. My parents began to take us (me and my siblings) to the temple from 
a very young age for celebrations and for activites like vietnamese classes and danse practices. 
Eventually, my parents enrolled me in GĐPT Quảng Đức and I started to wear the grey shirt 
around the age of 15. My memories of that time are a bit blurry. I remember attending several 
camps “Trại Gia Đình” and meeting other GĐPT, having great times and creating new 
friendships. However, it took me a few years to realize the importance of Buddhism and to 
consolidate my faith, which also lead to my emotional attachment to this grey shirt! 
 
Having Vietnamese roots but growing up in a different country and speaking more fluently 
another language than Vietnamese, young people can be confused and find it hard to create the 
connection to Buddhism and consequently to GĐPT. Though I was raised by my parents to keep 
my Vietnamese traditions, it wasn’t easy for me to carry around this dual culture because it could 
be conflicting sometimes. The younger generation is one step further away from these traditions 
and most of them can barely speak vietnamese so it’s getting harder and harder for them to 
connect. How can we slow down that process and foster this connection?  
 
In my opinion, having role models in a Buddhist environment can be one way to trigger the 
connection. I was lucky to meet some important role models, people who inspire me and who I 
could look up to.  Among them, the Great Venerable Sư Ông Minh Tâm, the founder of Chùa 
Khánh Anh and of the Unified Buddhist Congregation in Europe, who has dedicated all his life 
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to the propagation of the Dharma, working relentlessly until his last breath, no matter the 
hardships. I also met some Anh Chị Huynh Trưởng who have contributed so much to the GĐPT 
organization and continue to do so, year after year. And, finally my parents who always 
encourage me to do what’s right, no matter what others could think. Without all these people, I 
wouldn’t stand where I currently stand. 
 
Fifthteen years ago, I emigrated to Montreal, Canada. As a buddhist, I came to Chùa Quan Âm 
and met the Great Venerable Thầy Trường Phước. There was no GĐPT at that time but I heard 
there used to be one and I could see some remnants of it. Soon after I arrived in Canada, my 
sister and then my brother also came to Montreal. For a few years, we actively participated in the 
chùa’s activities and were helping out at the different celebrations. In 2008, all the conditions 
were reunited and the Great Venerable allowed us to re-establish GĐPT Quan Âm, which 
allowed me to be a youth leader again and to wear the grey shirt. 
 
For 8 years, we have put all our free time and our efforts in building this group. Was I tired 
physically and emotionnaly during those 8 years? Yes I was, occasionely. Yet, when you see 
everything that was accomplished, each memory, each smile that you have shared with all these 
children and teenagers, having seen them growed into young and responsible adults, it was worth 
the effort and I would do it all over again with no hesitation. 
 
Being part of this adventure has taught me a lot on myself. To succeed, you need to remain 
genuine and keep focused on what you want to achieve, but not at any means, because the well-
being of the children comes first and foremost. When things hit the low, you need to never give 
up and to always remember GPĐT’s goal: to train young people to become true Buddhists as 
well as productive citizens that will make positive contributions to the society. 
 
So what does it mean to be a youth leader here in Canada and elsewhere? 
It is a way of life, a way to keep the faith to pass on from one generation to the next one. 
It’s a way to keep our spiritual balance in a society that values more and more material things. 
It is about making ties that can be stronger than family ties. 
Finally, it is about meeting people that inspire you to give the best of you and to surpass yourself. 
 
Happy 30th anniversary GĐPT in Canada! I hope there will be many more anniversaries to 
celebrate! 

Diệu Bảo Hà Ngọc Trâm 
Montréal, November 9th 2017 
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NNggààyy  MMớớii  
 Ông Thành và Bà Hương đến với nhau như một mối cơ duyên tương ngộ, xuất thân từ 
những người nghèo khó nên rất siêng năng chăm chú làm ăn. Vì vậy, mấy năm rồi vợ chồng tích 
lũy dành dụm được chút đỉnh vốn liếng. Ông Thành cảm thấy trong lòng có những nổi vui, trước 
sự tảo tần hôm sớm của vợ.  
 
 Nhưng thời gian hai năm gần đây, công việc buôn bán làm ăn của Bà Hương trở nên 
khấm khá thấy rõ, đến nổi nhiều lúc ông tưởng như mơ không phải hiện thực. Bây giờ, trong gia 
đình mọi tiện nghi khá đầy đủ, tưởng chừng như không thiếu thứ gì. Sự làm ăn phất lên như vậy, 
làm sao tránh khỏi sự bàn tán của bàn dân thiên hạ. Lúc đầu ông nghĩ chuyện đời khó tránh khỏi 
sự ghen ghét và cạnh tranh nhau trong từng miếng ăn. Cả cuộc đời từng trải của ông đã dạy cho 
ông điều đó và chợ đời thì lắm chuyện đắng cay.  
 
 Nhưng những ngày tháng gần đây, ông thấy bà Hương giao du với nhiều hạng người, 
thêm nhiều mặt hàng và trong công việc buôn bán lại thất thường hơn những năm trước. Làm 
cho ông Thành phải để tâm suy nghĩ.  
 
 Đồng hồ đã điểm 10 giờ đêm rồi mà bà Hương vẫn chưa về nhà. Chuyện đi lại buôn bán 
làm ăn thường ngày có lúc về sớm có lúc về muộn, nên ông Thành cũng ít quan tâm đến. Ông 
nghĩ mỗi người có một công việc làm ăn, làm sao để cho gia đình có đủ miếng ăn và lo cho đàn 
con đầy đủ được cắp sách đến trường là phước đức rồi. Vợ chồng không có sự phân công, nhưng 
ai cũng nhận biết trách nhiệm của mình.  
 
 Tuy nghĩ như thế, nhưng ông Thành bắt đầu quan tâm đến công việc làm ăn của bà 
Hương. Nhân ngày hôm nay vợ đi liên hệ với các khách buôn, nên ông lợi dụng thời giờ nầy xem 
xét hàng hóa và mọi phương tiện làm ăn thì ông mới vở lẽ, thấy được nguyên nhân…Thường 
nhật vào giờ nầy thì ông Thành đọc sách hoặc đi nghỉ để lấy sức khỏe để lo công việc của ngày 
mai. Nhưng bây giờ ông không nghĩ được. ông nôn nóng đợi bà Hương về để hỏi cho ra lẻ và 
phải chấn chỉnh ngay trong công việc buôn bán như thế này.  
 
 Ông đang còn mãi mê suy nghĩ làm thế nào để mở đầu câu chuyện với vợ đây, thì nghe 
tiếng động của bước chân quen thuộc vọng vào trước sân nhà, rồi tiến dần đến hành lang, ông 
biết là vợ đã về.  
 
 Bà Hương nhẹ nhàng đẩy cánh cữa bước vào nhà, bà thấy chồng ngồi ở “salon” và bà 
thấy trên nét mặt của ông Thành có điều gì khác thường. Bà cất tiếng hỏi:  
 
 -Giờ này khuya rồi mà anh chưa đi nghỉ à?  
Ông Thành trả lời nhẹ nhàng.  
 -Em vẫn đang còn lo làm ăn thì làm sao anh đi nghỉ được.  
 -Mọi khi vẫn thế kia mà, việc làm ăn của em thì em lo. Anh lo nghĩ việc của anh chứ, có 
khi nào anh đợi em đâu?  
 Ông Thành muốn giữ vẻ mặt bình thường, nhưng trong giọng nói thì khó giữ được ý tứ.  
 -Mọi lúc khác mà bây giờ thì khác.  
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 -Khác là sao hở anh ? Em có làm gì sai trái không tốt, xấu xa để ảnh hưởng đến danh dự 
gia đình mình đâu.  
 Đến đây ông Thành không kềm chế sự bực tức được nữa.  
 -Danh với dự. Vậy thì em quan niệm về danh dự là như thế nào ? Đi móc tiền của người 
ta, lường gạt người ta thì còn có danh dự sao?  
 -Nhưng em có làm những việc ấy đâu. Buôn bán là buôn bán mà trong đó đôi khi cũng 
cần có sự mánh khóe chứ anh.  
 Ông Thành càng bực mình nên nói lớn: 
 -Mánh khóe hay thủ đoạn ? Em không móc túi, không lường gạt ai, nhưng trong công 
việc làm ăn của em mà thiên hạ người ta bàn tán, chế diểu. Em biết, ngày xưa anh không quan 
tâm đến công việc làm ăn của em, nhưng mấy ngày gần đây anh đặc biệt lưu ý và hôm nay anh 
đã rõ, chắc em còn hiểu rõ hơn anh ? Những mánh khóe thủ đoạn đó chẳng kém gì người ăn cắp, 
những quân lừa đảo.  
 Nghĩ một thoáng ông Thành nói tiếp: 
 -Ngày trước em buôn bán bình thường và anh với công việc hàng ngày, cũng như em, 
anh và các con có đòi hỏi gì đâu ? Cuộc sống cũng ngày qua tháng lại, anh chỉ tìm cái đủ trong 
sự thiếu thốn, vậy mà gia đình mình cảm thấy an vui hạnh phúc, cũng đủ ngày hai bữa, ra đường 
gặp nhau bà con hàng xóm vui vẻ. Nhưng giờ đây thì khác lắm rồi, người ta xem mình như 
những kẻ xa lạ, có chuyện trò gì thì họ cũng qua loa, láng giềng khách chủ họ cũng tránh nhà 
mình, họ xem nhà mình như gia đình bất thiện.  
 
 Bà Hương không biết nói gì hơn, bà rất hiểu ý của chồng. Từ hai kẻ sinh ra trong gia đình 
nghèo, vợ chồng đến với nhau bằng hai bàn tay trắng chẳng có chút vốn liếng, vậy mà hai người 
cùng chăm chỉ làm ăn tích lũy nuôi con cơm áo no đủ như những gia đình khá giả khác, gầy 
dựng hạnh phúc, các con đều được đi học, cũng được thầy yêu bạn chuộng, xóm làng cũng tay 
bắt mặt mừng.  
 
 Ông Thành là một Phật tử thuần thành, hiểu biết giáo pháp Phật đà, nên có đức tính trung 
thực và dứt khoát đã nói là làm, sai là sửa, khó mà chối cải lại ông. Thấy bà Hương không trả lời 
gì ông tiếp:  
 
 -Ngày xưa em đã từng lên án những người chủ hàng buôn bán, đã từng có những hành vi 
gian xảo lừa dối mình. Thế mà giờ đây em lại dẫm chân lên những xấu xa hèn hạ của họ. Còn 
anh thì em đã rõ, hạnh phúc gia đình không thể lấy đồng tiền và vật chất làm vỏ bọc cho cuộc 
sống được. Nói xong ông đứng dậy đi vào phòng ngủ với thái độ bực tức.  
 
 Bà Hương ngồi lại một mình suy nghĩ đăm chiêu, đã có lúc bà muốn dừng lại khi biết 
mình đã vượt ra ngòai sự buôn bán làm ăn chân chính. Nhưng khi nghĩ đến đàn con, bà thường 
hồi tưởng lại quảng đời son trẻ của mình. Bà đã từng quần quật làm thuê làm mướn cho người ta, 
từng buôn bán hàng rong từ nông thôn đến thành thị, từng ăn cơm hầu hết xứ người, miếng cơm 
có lúc lẫn mồ hôi và nước mắt. Đời đã từng đối xử với bà một cách tàn nhẫn.  
 Giờ đây bà chỉ biết tìm mọi cách để làm cho có tiền, để các con bà ăn học có chút danh 
vọng để đời khỏi khinh rẽ. Có những lúc nghe chồng giảng giải về nhân quả và nghiệp báo bà có 
hiểu, nếu gây nhân xấu thì sau nầy sẽ bị đọa trong ba đường ác chịu khổ vô cùng. Đã biết như 
vậy, nhưng bà Hương tự hứa với lòng mình nếu sau nầy quả báo đến như thế nào thì bà xin nhận 
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chịu, chỉ mong sao cho đàn con được no cơm và trưởng thành thì bà sẽ dừng lại. Nhưng không 
ngờ hôm nay chồng bà phát hiện, đã biết rõ hết mọi sự trong mánh khóe làm ăn.  
 
 Nhìn đàn con đang ngủ với vẽ mặt hồn nhiên, bỗng dưng nước mắt của bà chảy dài trên 
đôi gò má, không biết các con bà đang nghĩ gì ? Bà chỉ biết hận đời đã quá bạc bẻo với bà. Càng 
nghĩ bà càng rối trí vì quá bất ngờ chưa tìm ra lối thoát. Đêm đã khuya, bà thấy đầu óc rối bời 
mệt mỏi và bà đã thiếp đi tự lúc nào không hay.  

 
  
 Bà Hương đang kiểm lại các loại hàng hóa, thì thấy có hai người lạ ăn mặt khác thường, mặt 
mày hung tợn tay cầm dao búa từ ngoài cữa tiến đến trước mặt bà và hỏi : 

- Đây là nhà của bà Hương phải không ?  
- Dạ phải. Các bác cần gì ạ ?  
- Bà là Phan thị Hương ?  
- Dạ phải.  
- Mời bà đi.  

 Bà Hương ngạc nhiên hỏi :  
- Đi đâu. Tôi có tội gì ?  
- Tội gì rồi sẽ biết.  

 Rồi hai người kia tiến lại áp sát và lấy dây ra bắt trói. Bà quyết liệt chống cự mong thoát 
khỏi, hai bên dằng co bà Hương cố la lối để mong chồng bà đến giúp sức, nhưng cuối cùng bà 
cũng bị trói tay bịt mắt dẫn đi. Bị dẫn đi trong cảnh tối tăm qua những nơi quanh co, khi thì thân 
thể nóng toát mồ hôi, lúc thì tựa như trôi bồng bềnh trên mây, có lúc thì lạnh buốt cả xương, 
tưởng chừng không thể đi được nửa. Một lúc sau thì hai người kia dừng lại và đẩy bà ngồi xuống 
đất.  
- Đến rồi, một người nói và người kia mở khăn bịt mắt cho bà. Bà Hương mở mắt thấy vô cùng 
bàng hoàng và hỏi lớn:  
 - Đây là đâu ?  
 - Là đâu, Bà không biết hả ? Đây là chốn âm phủ xét xử những người làm việc bất thiện.  
 - Bà hét lên. Tôi có tội gì, tôi làm gì mà các người bắt tôi xuống âm phủ ?  
 - Nhưng khi bà nhìn lên thì thấy có một người mặt mày hung dữ ngồi chểm chệ trên ghế, 
hai bên có hai người đầu trâu và mặt ngựa đứng hầu hai bên, bà đoán chắc người này là quan xét 
xử. Thân thể bà Hương như có một luồng điện xuyên qua, bà run cầm cập không nói được nên 
lời.  

Quan ngục quát lớn :  
 - Bà kia. Quỳ xuống để nghe ta phán tội trạng của bà.  
 Ngừng một lát quan tòa đọc :  
 - Bà Phan Thị Hương, lúc sống trên dương gian làm nhiều điều thất đức, cái lưỡi của bà 
làm bằng lưỡi dao. Buôn bán thì tráo hàng giả làm hàng thật, xén bớt hàng khi bán cho khách 
hàng và đặc biệt nhất là đã chế một cái cân, khi mua hàng của ai thì dốc cán cân về đàn móc và 
khi bán hàng cho ai thì dốc cán cân về đàn cân. Tất cả tội trạng trên tòa xếp bà vào hạng người 
giả dối trộm cướp lưu manh. Nay xử tội bà bị nấu trong chảo dầu sôi.  
 Nghe đến đây bà Hương mạt mày tối tăm không thấy trời đất gì nửa, bà cố xin tòa cho 
phân giải một đôi điều.  

-Kính thưa quan tòa, con quá ngu mê trót dại làm điều bất chánh, nhưng xin tòa xót 
thương cho đàn con của con. Khi sống trên dương gian cũng chỉ vì muốn nuôi con cho nên 
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người, cuộc đời của con ngày trước quá ư khổ cực, nên không muốn đời các con của con sau này 
phải chịu như thế, không phải sống trong cảnh túng thiếu và không được học hành rồi sống trong 
cảnh nghèo nàn. Mẹ nào không thương con, qua những việc làm sai trái nay bị tòa kết tội, con 
xin chịu cực hình chỉ mong cho đàn con được ấm no dù có chịu tội ở nơi địa ngục con cũng xin 
bằng lòng không giám oán trách.  

Khi nghe Bà Hương khóc lóc kể lể tòa cũng não lòng.  
Quan tòa phán :  

 -Thôi được. Vậy thì ta cho ngươi chết một cách nhẹ nhàng hơn là nấu trong chảo dầu...  
 Không kịp để cho bà Hương phân trần, vị quan tòa quát lớn :  
 - Đao phủ đâu ? Xử trảm tội nhân Phan Thị Hương về tội lừa đảo.  
 Đao phủ đứng bên dạ lớn một tiếng và vung dao lên. Bà Hương chỉ biết nhắm mắt trong 
nổi sợ hải và hét lên. Bà Hương ú ớ hét lên một tiếng kinh hoàng rồi tỉnh giấc. Định thần lại thì 
bà nhận thấy mình đang ngồi tựa đầu vào salon, toàn thân đẩm ướt mồ hôi, bà đưa tay sờ cổ thì 
nhận thấy vẫn còn nguyên vẹn.  
 Nghe tiếng hét Ông Thành và các con bà tỉnh giấc chạy đến. Bà Hương đang còn ngơ 
ngác như người không hồn. Ông Thành lay gọi người bà rồi hỏi lớn.  

-Chuyện gì ? có chuyện gì mà la hét như thế ?  
 Bà Hương không nói được nên lời, nhìn những đứa con thân yêu mà hai hàng nước mắt 
cứ ràn rụa chảy. Ông Thành phải bảo các con cùng ông, người thì đi lấy dầu xoa bóp, người thì 
giặt khăn lau và lấy nước cho bà uống. Đợi một lúc bà Hương tỉnh hẵn rồi ông Thành mới nhỏ 
nhẹ hỏi:  

-Có chuyện gì vậy em kể cho anh nghe đi ?  
Bà Hương nói trong hơi thở nhỏ nhẹ chưa được định thần rằng :  
-Em bị bắt xuống âm phủ và quan tòa kết tội là quân lừa đảo. Họ xử tội chém đầu, khi 

đao phủ vung dao chém thì em sợ và hét lên, nhưng không biết thế nào mà em trốn thoát được về 
đây?.  

Nghe đến đây thì ông Thành phì cười: 
-Em ơi, đó là giấc mơ.  
-Giấc mơ sẽ có thật không hở anh ?  
-Việc đó thì anh không biết, nhưng việc làm không trong sạch thì kết cuộc sẽ đến như 

thế.  
Nãy giờ ba đứa con đứng nghe ba mẹ nó trao đổi, chúng nó bàng hoàng không biết 

chuyện thế nào. Đứa lớn hỏi :  
- Mẹ có làm gì mà không trong sạch, mẹ vẫn buôn bán thường tình thôi mà ?  

 Bà Hương kể : 
 - Ngày xưa mẹ vất vả lắm, ông bà ngoại nghèo mẹ không được đi học và có được cuộc 
sống hồn nhiên như các con bây giờ. Mẹ làm ăn quần quật từ năm này qua năm nọ, tuổi xuân cứ 
lần lượt trôi qua theo năm tháng mà chẳng hay biết. Đến khi có các con, mẹ không muốn để các 
con phải có cuộc sống giống như mẹ, nên đã buôn bán tảo tần hôm sớm. Khi đã có chút vốn 
liếng thì các con đã khá lớn, anh thì đòi chiếc xe, em thì đứa đòi cái máy, đứa thì đòi cell phone, 
mẹ biết kiếm đâu ra nhiều tiền nếu không dùng mánh khóe trong buôn bán để có tiền lo cho các 
con được đầy đủ. Hơn nữa để khuyến khích các con cố gắng học hành nên mẹ cũng chìu theo ý 
con mình vậy. Nghe đến đây đứa nào cũng rơm rớm nước mắt, vì hiểu được tình thương yêu và 
công lao vất vả của mẹ.  
 
 Ông Thành lên tiếng.  
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 - Anh đã từng nói với em và các con, chúng ta phải biết tri túc, phải biết tìm cái đủ trong 
sự thiếu thốn. Với điều kiện và hoàn cảnh của mình, ta không thể so sánh với những người khác. 
Vượt qua được kiếp cơ hàn là tốt lắm rồi, có tiền của đâu phải là hạnh phúc. Em và các con thấy 
đó “của phù vân nằm ngoài ngõ”. Thật thế, tiền của không chân chính thì kết cuộc tù tội, gia đình 
tan nát, con cái sẽ hư hỏng thôi.  
 
 Bà Hương tiếp lời:  
 - Bây giờ em cắn rứt lương tâm lắm, của tiền mình làm ra bấy lâu nay đều vô nghĩa, em 
đã nhận rõ tiền bạc chỉ là phương tiện không phải cứu cánh hạnh phúc phải không anh ?  
 - Đúng thế em ạ, em đừng lo nghĩ nhiều nữa, theo anh thì như thế này, có sai thì mình 
sửa. Biết ăn năn hối cải thì đừng gây thêm tội lỗi nữa. Từ nay, việc buôn bán làm ăn phải thật thà 
chân chính để lấy lại lòng tin của khách hàng. Các phương tiện làm ăn gian dối phải thành khẩn 
chấm dứt, đừng ham lợi lớn mà làm điều thất đức để rồi sau này phải chịu hậu quả khổ đau vô 
cùng tận. Hãy cố gắng thực hiện những điều lành, giúp đỡ bạn bè xóm giềng và những người 
nghèo khổ hơn khi họ cần đến mình, cùng nhau xây dựng cuộc sống đầy yêu thương. Nếu có thể 
vận động mỗi người đóng góp ít tiền vào hội từ thiện để giúp đỡ các trẻ mồ côi, người tật bệnh 
già yếu không nơi nương tựa. Em và các con có đồng ý không?  
 
 Nghe chồng phân giải những điều hay lẽ thật đầy lợi ích như thế, bà Hương như được cỡi 
mở và nhận rõ thêm được điều cần phải làm để bù đắp những gì trong quá khứ không tốt đẹp và 
sau cơn kinh hoàng nên bà đồng ý ngay. Tất cả mọi người đều nở một nụ cười và thở phào nhẹ 
nhỏm như đã trút được gánh nặng.  
 
 Không gian vang tiếng chuông chùa vọng lẫn tiếng gà gáy sáng báo hiệu một ngày mới 
bắt đầu./-  
 
“ Hướng đến đạo Phật, Đạo giải thoát, nên tu hành triệt để một Pháp. Đó là chẳng làm các 
Pháp bất thiện.”   (Kinh Đại Bảo Tích)  
 

Tâm Trực 
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Anh Chị em Kính thương của chúng ta. Đây lài bài thơ ghép: Pháp danh của Huynh Trưởng 
BHD/CND nhiệm kỳ 2016-2020. Nhân kỷ niệm 30 thành lập BHD.  

 
TÂM TRÍ dẫn đường anh trưởng cả,  
ĐỒNG DUYÊN hội tụ hạnh phúc đầy 
TÂM TRỰC trung kiên hằng biểu lộ 
MINH LỘC phân minh tâm chánh niệm  
THỊ NGUYỆN ngôn hành tự lợi tha  
MINH CHƠN bền vững nuôi chí nguyện  
NGUYÊN ỨNG viên dung hành thị đạo  
CHIẾU LỰC kiên trì tiến vững chắc  
DIỆU TRANG khiêm tốn tâm thanh đạm 
TUỆ QUANG thường chiếu soi mặt nhựt  
NGUYÊN THẬN ngôn hành tạo phước duyên  
TÂM THỨC vương sở phân minh rõ  
DIỆU THANH hòa nhập ánh đạo mầu 
ĐỨC VŨ vươn mầm thảo mộc xanh 
QUẢNG TIẾN bao dung vạn hạnh lành 
QUẢNG CHƯƠNG tâm thành hành chánh đạo  
NGUYÊN TỊNH ngôn từ chánh niệm chơn  
MINH NGUYỆN chuyên trì Bát nhã thâm  

 
 Mười tám nhân sự Ban Hướng Dẫn, Chung lòng xây mái ấm nhà Lam, Ngày thêm rạng 
rỡ Anh đạo vàng, Sen trắng thắm tươi màu sắc tỏa, Tô đẹp Gia Đình Phật Tử Canada.  
 

Tâm Trực  
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TTùùyy  DDuuyyêênn  BBấấtt  BBiiếếnn,,  BBấấtt  BBiiếếnn  TTùùyy  DDuuyyêênn  
 

Bài soạn thuyết trình tại Tiểu trại Chúng Kim Cang 
thuộc Trại Vạn Hạnh 2 Hải ngoại. 

THỊ NGUYỆN 
 

Trước hết, chúng ta nhận định "tùy duyên bất biến" là một nguyên tắc khảo sát về thái 
độ sống hay cũng có thể nói là "nhân sinh quan" mà mọi người, đều áp dụng trong cuộc sống tùy 
theo cách này hoặc cách khác. Cái thái độ sống này tùy theo con người hành xử, nghĩa là tùy 
theo văn hóa, tập tục mà người ấy hấp thụ, tùy theo môi trường hiện sống, nên trước một sự kiện 
con người đã chọn lựa những thái độ khác nhau để biểu lộ tính cách của mình, hoặc những 
phương thức khác nhau để hoàn thành chủ kiến của mình. 
 Tôi nhớ trong thời kỳ Phật giáo đấu tranh tại Sài gòn, có một tờ báo in ronéo, phát không 
vào mỗi lúc có thuyết pháp tại Việt Nam Quốc Tự,  tên là: "Có Cứng Mới Đứng Đầu Gió", 
nghĩa là phải ngay thẳng, vững chắc như cây thông mới đương đầu với phong ba bảo táp. Quan 
niệm "uy vũ bất năng khuất" của nho gia hay là chủ trương "lấy cương chống với cương", phần 
nhiều chỉ gây đau khổ cho người và cho mình! Cái này có thể nói là chỉ có bất biến mà không 
tùy duyên!  
 Hay là như hiện nay tại Hải ngoại, vẫn còn một số quý bác, quý ông bà áp dụng luân lý 
đạo đức Nho giáo: trong gia đình, cha mẹ quyết định mọi thứ không cần nghe theo ý kiến của 
con cái. Các thanh thiếu niên sinh ra và lớn lên trong môi trường hải ngoại, tiếp cận với nhiều 
nền văn hóa khác nhau nên  đã phản ứng chống đối lại. Sự sống chung giữa hai nền văn hóa, nếu 
không có sự tương nhượng giữa đôi bên chắc chắn sẽ gây đổ vỡ cho nhiều gia đình. Chúng ta có 
vô vàn thí dụ điển hình. 
 Ngược lại, một số khác chủ trương "ăn theo thuở, ở theo thì" nghĩa là chủ trương "tùy 
thuận", ví như cây liễu, mặc cho phong ba bảo táp, cuồng phong từ tứ phương, tám hướng thổi 
đến, liễu rạp người xuống, đợi cho cuồng phong lắng động, thì liễu lại vươn mình đứng dậy. Chủ 
trương sống này có vẽ "ba phải" đằng nào cũng "phải", rốt cuộc là người không có chủ trương, 
tránh né khó khăn, không dám giải quyết vấn đề, đa số thường nhận định như vậy! 
 Tuy nhiên, muốn làm "ông ba phải" cũng không dễ, phải có "nội lực" thâm hậu mới chịu 
nỗi áp lực các nơi. Tôi nhớ có một câu chuyện trong Thiền tông, không nhớ chính xác, nhưng có 
lẽ kể ra thì nhiều anh chị trong chúng ta nhớ rõ sẽ bổ túc thêm cho hoàn chỉnh. Chuyện kể đại ý 
rằng:  Có ba chú tiểu tranh luận với nhau (đề tài thì tôi quên mất mà có lẽ cũng không cần thiết), 
chú tiểu A nói rằng theo tôi thì như vầy, chú tiểu B phản đối rằng nó phải như vầy, trong lúc chú 
C lắng nghe không có chủ kiến. A và B không ai nhường ai, A quyết định vào thư phòng hỏi Sư 
phụ. Sau khi nghe chú A trình bày, sư phụ bảo A đúng. Chú B không phục, tức tốc vào phòng 
hỏi sư phụ rằng con nói như vầy, A lại bảo thế kia, sư phụ xem ai đúng. Sư phụ lúc nầy lại bảo B 
đúng. Chú C hoài nghi, rõ ràng là A và B chủ ý ngược với nhau, sao Sư phụ lại bảo rằng cả hai 
cùng đúng. Chú C lại vào chất vấn rằng Sư phụ "ba phải" chăng? Sư phụ từ tốn mỉm cười và trả 
lời con nói cũng đúng! 
 Thưa các anh, các chị cùng một vấn đề với những ý kiến khác biệt. mà vị Thiền sư lại gật 
đầu đồng ý tất cả, tại sao thế ?...  
 Những kẻ xấu ác xử dụng phương châm: "Mục đích biện minh cho Phương tiện " để diễn 
đạt tinh thần "Tùy duyên bất biến",  rồi vì để bảo vệ cho mục đích mà họ cho là "bất biến" đã 
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áp dụng bất kỳ phương tiện nào gọi là tùy duyên. Từ đó gây biết bao nhiêu đau khổ, tang thương 
từ trong gia đình, đến xã hội và cho cả đất nước, dân tộc.  
Như vậy, chúng ta là Phật tử và là huynh trưởng GĐPT muốn áp dụng nguyên tắc "Tùy duyên 
bất biến" cho phù hợp với tinh thần của Đạo mang lại an lạc, giải thoát cho ta, cho người, thì cần 
phải xác định rõ ràng, không mơ hồ, "cái gì" thì bất biến, cơ duyên nào có thể "tùy thuận".  
 Chúng ta hảy cứu xét hai thí dụ trong tài liệu đưa ra, như sau: thứ nhất là tổ Huệ Năng 
trong thời gian Ngài phải ẩn thân cùng với bọn thợ săn, thứ hai là Phật hoàng Trần Nhân Tông 
trong việc gả công chúa Huyền Trân. 
 
NHẬN XÉT:  
(1) Tổ Huệ Năng vì nhân duyên phải che dấu thân phận nên Ngài phải ẩn thân cùng với bọn thợ 
săn hơn mười năm. Muốn thế Tổ phải sống hòa hợp với thợ săn, thực hiện cùng một hành nghiệp 
của thợ săn. Đó là tùy duyên , nhưng Tổ đã chứng ngộ, và giải thoát nên tuy làm cùng một hành 
nghiệp của thợ săn nhưng tâm nguyện khác nhau, nên chẳng những không giết thú săn mà còn 
giải thoát chúng khỏi kiếp súc sanh, Từ Bi tâm trùm khắp, ấy là bất biến.  
(2) Còn trong ví dụ của Phật hoàng Trần Nhân Tông, tuy Ngài đã nhường ngôi cho con nhưng 
mục tiêu xây dựng đất nước vững mạnh, nhân dân an cư lạc nghiệp, mở mang bờ cõi về phương 
Nam, kết giao thân hữu với người Chiêm thành để luôn luôn sẵn sàng đủ sức mạnh chống lại 
phương bắc, bảo vệ tự chủ cho đất nước, đó là quốc sách bất biến. Để thực hiện quốc sách nầy 
trong hòa bình, nên việc kết thông gia, gả công chúa Huyền Trân cho vua Chiêm, gọi là tùy 
duyên. 
 Theo tài liệu định nghĩa thì “tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên” cũng chỉ có một ý 
nghĩa là: "duyên theo vạn hữu mà bản thể thì không thay đổi". 
 Đây là cốt lõi của vấn đề: "Làm thế nào để chúng ta khẳng định chính xác Bản thể của 
một pháp, để có thể Tùy duyên cho đúng với tinh thần Đạo?" và "Làm thế nào có thể tùy duyên 
mà không đánh mất bản thể?" 
 Phật pháp dạy chúng ta rằng một Pháp gồm hai phần, một là Tướng trạng, hai là Bản 
Thể. Tướng thì thay đổi, Thể thì thường còn. Nghĩa là duyên theo Tướng trạng gọi là tùy duyên 
mà không đánh mất Bản thể gọi là bất biến.  
 
Thí Dụ: 
(1) Bản thể của Thiền là Định, tướng trạng của Thiền  có thể là thiền tọa, thiền hành hoặc thiền 
trà..v.v... Tùy duyên bất biến nghĩa là duyên theo mọi tướng trạng của Thiền nhưng không làm 
mất bản thể là Định tâm. Thế cho nên, ta không thể xét đoán thiền tọa là đúng, thiền hành hoặc 
thiền trà là sai! Vấn đề là công phu chúng ta có đủ để định tâm được hay là không khi tọa thiền, 
hoặc thiền hành, thiền trà v.v...  
(2) Tướng của chúng sanh có thiên hình vạn trạng lúc thì làm trời, làm người, có thể là người 
nam, người nữ, người Âu, người Á, kẻ giàu sang, người nghèo khổ... và rồi có kiếp làm súc sinh, 
a tu la, có khi đọa vào địa ngục trôi lăn trong lục đạo tùy nghiệp báo mà trả quả, nhưng Bản thể 
của chúng sanh là Phật tánh thì bất biến. Thế nên trước muôn loài chúng sanh, ta khởi Tứ Vô 
Lượng Tâm (Từ Bi Hỷ Xã) bao trùm muôn loài, không phân biệt ta người, bởi vì Bản thể của ta 
và của chúng sanh thì bình đẳng, cùng chung tánh Phật.  
(3) Học kinh Duy Ma Cật, chúng ta có vô vàn thí dụ về tinh thần "tùy duyên bất biến" mà với 
năng lực (trình độ tu học) của chúng ta không đủ thâm sâu để hành xử. Ngài Duy Ma Cật là một 
Bồ tát đắc đạo, tái nhập Ta bà để hóa độ chúng sanh với thân phận là một cư sĩ tại gia. Ngài với 
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huệ nhãn nhìn thấu vạn pháp như thật nên mọi hành hoạt thân khẩu đều phù hợp với Chân lý hay 
gọi là phù hợp với Bản thể của vạn hữu. 
“Tuy là cư sĩ ông vẫn tự tại không vướng mắc ba cõi. Tuy thị hiện có vợ con ông luôn sống đời 
tịnh hạnh. Tuy hiện thân giữa các thuộc hạ, vẫn thường vui thú viễn ly. Tuy mang ngọc vàng 
châu báu nhưng trang điểm thân mình bằng phẩm hạnh oai nghiêm. Dù ăn uống như tục gia 
nhưng chỉ thưởng thức vị thiền. Chơi với phường cờ bạc để đưa người vượt thoát. Tiếp nhận dị 
đạo mà không hủy chánh tín. Thông hiểu kinh điển thế gian, nhưng thường hâm mộ Pháp Phật. 
Ai gặp ông cũng đều Kính nể, tôn Kính vào hàng bậc nhất. Ông giữ chấp trì luật pháp, duy trì 
trật tự dưới trên. Hợp tác hài hoà trong tất cả sự nghiệp buôn bán. Tuy cũng gặt hái những lợi 
ích trong những hoạt động thế tục của mình, ông không lấy đó làm mừng. Rong chơi trên các 
ngõ đường, vẫn không quên giúp ích mọi người. Vào chốn công đường để bảo vệ kẻ thế cô. 
Tham gia các nghị hội để đưa người vào Đại thừa. Đến các trường học để khai sáng tâm mọi 
người. Vào nơi kỹ viện để cho thấy tai họa của dục vọng. Vào trong tửu lâu mà vẫn vững vàng ý 
chí.” (trích kinh Duy Ma Cật) 
 

❦ Đối với đạo Phật thì Chân Lý là bất biến! Bản thể là một danh từ khác của chân lý. Chân lý thì 
đúng với mọi thời đại, mọi quốc độ, mọi chúng sanh. Nên muốn tùy duyên cho phù họp với 
Chân lý bất biến thì phải là Bồ tát, phải là bậc giác ngộ hoàn toàn. Còn chúng sanh vì mức độ 
hiểu Đạo, Tu học thâm sâu, nông cạn không giống nhau nên trong hành xử có sai khác... là 
chuyện dể hiểu! Thế nên không thể phán xét “đúng sai” để rồi từ đó, nổi tâm sân hận việc nhỏ thì 
chỉ có thiệt mình, nhưng việc lớn thì tạo nghiệp vô cùng di hại nhiều kiếp!  

Đây là mấu chốt của tranh chấp, của phiền não. Ai ai cũng nghĩ rằng “chủ trương của ta 
mới là ĐÚNG, là phù hợp với Bản thể, còn của kẻ kia là SAI LẦM”. Nên nhớ rằng chúng ta, tất 
cả chúng ta đều là phàm nhân, nên không thể nào nhìn thấu được bản thể cùa Pháp, bởi vì dưới 
lăng kính của Nghiệp lực thì đó là chuyện không thể! Ví như trong chuyện “bốn anh mù rờ voi”, 
mỗi người chỉ có thể rờ được một bộ phận khác nhau của con voi, cho nên đã có bốn nhận định 
về con voi. Những nhận định này SAI chăng (?), không tất cả đều ĐÚNG, nhưng chỉ đúng với vị 
trí của mỗi người. Thế nhưng, cả bốn đều cho rằng nhận định của mình là đúng với sự thật, đúng 
với chân lý, cho nên nảy ra tranh chấp quyết liệt, không ai nhường ai! Người TRÍ chỉ biết mỉm 
cười thương xót.  

 

Phật pháp trở nên thiên biến vạn hóa, thiên hình vạn trạng bởi vì không hề có một pháp 
nào là độc lập, là tự có; các pháp duyên nhau mà sinh diệt nghĩa là "cái nầy có vì cái kia có, cái 
nầy diệt nên cái kia diệt". Thế cho nên, Bản thể của một Pháp mà chúng ta với nhục nhãn, nhận 
định là “bất biến”, là chân lý thật ra chỉ đúng với vị thế của chúng ta trong giai đoạn nào đó nên 
chỉ có giá trị tương đối (giá trị tục đế)! 

 

 Chúng ta là huynh trưởng GĐPT, đã phát Bồ đề tâm, hành Bồ tát đạo mang cho mình chí 
nguyện "Thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh" hay nói nhẹ nhàng hơn, dễ chấp nhận hơn 
"tinh tấn tu tập, hướng dẫn đàn em" thì phải biết mặc áo giáp "kham nhẫn". Chúng ta nên biết 
rằng dù với tất cả suy tư, cân nhắc, chủ trương hay quyết định của chúng ta cũng chỉ có giá trị 
tương đối. Và vì chỉ có giá trị tương đối nên chúng ta sẵn sàng thương thảo, sẵn sàng tu chính 
mỗi khi có nhân duyên hội tụ. Có thế chúng ta mới tránh được tính chấp thủ, mới “kiến hòa đồng 
giải”. Có thế chúng ta mới có thể ứng dụng tinh thần "tùy duyên bất biến"  mà không sợ đi ngược 
lại với bản thể của vạn hữu./- 
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LLưượợcc  SSửử  GGiiaa  ĐĐììnnhh  PPhhậậtt  TTửử  CChháánnhh  KKiiếếnn  
OOTTTTAAWWAA,,  OONNTTAARRIIOO  ––  CCAANNAADDAA  

3311  NNăămm  TThhăănngg  TTrrầầmm  

⁂⁂  
  

Sau tháng 04/1975, nhiều anh chị em áo Lam từ các trại tị nạn Đông Nam Á hoặc xuất 
cảnh từ Việt Nam (VN) đã được định cư, lập nghiệp tại các nước Tây phương, từ đó hội nhập 
vào cộng đồng Phật giáo ở địa phương. Nhưng phải qua thập niên 1980, anh chị em mới có đủ 
thuận duyên tiếp nối “sứ mệnh người Huynh trưởng (Htr)” gầy dựng tổ chức Gia Đình Phật Tử 
 (GĐPT) VN  nơi xứ người. GĐPT Từ Ân tại thủ đô Ottawa là một trong số 9 đơn vị hình thành 
đầu tiên trong thời gian đó, sau cải danh là GĐPT Chánh Kiến. Kể từ khi thành lập năm 1986 
đến nay đã trải qua những thăng trầm như sau: 
 
Nhân duyên hình thành 
 Chùa Từ Ân trước đó là một căn nhà được "cải gia thành tự", nằm trên đường Bayview 
và được Hội Phật Giáo VN Ottawa – Hull tạo mãi. Hội được Hòa Thượng Thích Tâm Châu 
(Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo (GHPG) VN / Thế Giới (TG)) lãnh đạo tinh thần và đạo hữu 
Thẩm Đình Quán giữ chức vụ Hội Trưởng kiêm nhiệm Trưởng Ban Trị Sự (BTS) chùa. Sau này 
chùa Từ Ân di chuyển từ đường Bayview đến đường Albion. 
♦ Rằm tháng 04/1986, do sự tiếp xúc tình cờ với Htr Minh Chơn, Đạo hữu Quán đã bày tỏ ý định 
thành lập GĐPT, thông qua bút tích của Hòa Thượng Thích Tâm Châu ghi trên trang đầu của tập 
sách Phật Pháp 4 bậc ngành Thiếu Niên và Lịch sử GĐPT VN của Htr Kiêm Đạt. 
♦ Sau ba buổi họp về nhu cầu thành lập GĐPT giữa các thành viên BTS và các đạo hữu thanh 
niên thường hay đến chùa, một số đạo hữu trẻ này đã phát tâm trở thành Htr tập sự và hợp tác với 
Htr Minh Chơn thành lập một đơn vị GĐPT. 
♦ Chủ nhật 20/07/1986 là buổi sinh hoạt đầu tiên, dành riêng cho các anh chị Htr tập sự theo “Dự 
án tổ chức thành lập GĐPT” do Htr Minh Chơn soạn thảo.+ 
♦ Đại lễ Vu Lan PL 2530, ngày 24/08/1986 (13/07 âm lịch), tại chánh điện của chùa Từ Ân 
đường Bayview, trước sự chứng kiến của trên dưới 60 đạo hữu Phật tử, Đạo hữu Thẩm Đình 
Quán (Trưởng BTS) công bố: “GĐPT Từ Ân chính thức ra mắt”, với 12 em nam nữ đoàn sinh 
của 3 đoàn Thanh Niên, Thiếu Niên, Oanh Vũ và trao GĐPT kỳ cho đại diện Ban Huynh Trưởng 
(BHT) lâm thời. 
 
Khởi sự sinh hoạt — năm đầu tiên 1986 - Tên đơn vị GĐPT Từ Ân 
♦ Ngày 02/09/1986, toàn thể Htr và Đoàn sinh tham dự chuyến hành hương mùa Vu Lan Phật 
Lịch (PL) 2530 thăm viếng 3 ngôi chùa Từ Quang, Quan Âm, Liên Hoa tại thành phố Montréal, 
do BTS chùa Từ Ân tổ chức. Đây là cơ hội cho các em tăng trưởng đức tin Tam Bảo lúc mới vừa 
bước đi trên đường đạo. Cũng là lần đầu tiên kết thân với GĐPT Quan Âm. 
♦ Mùa đông đầu tiên 1986, do thời tiết khắc nghiệt đoàn sinh vắng mặt thường xuyên, các anh 
chị Htr thì bận rộn sinh kế, học hành. BHT quyết định chuyển đổi thời gian sinh hoạt từ buổi 
sáng qua buổi chiều chủ nhật. Cứ hai tuần thì sinh hoạt một ngày (một tuần sinh hoạt một tuần 
nghỉ). 
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♦ Tháng 04/1987, tiết mùa xuân mát mẻ, GĐPT Từ Ân sinh hoạt hàng tuần, công quả Phật sự, 
trình diễn văn nghệ, tranh giải bóng đá v.v… Kể từ thời gian đó, GĐPT Từ Ân đã được nhiều 
người chú ý, nhìn nhận như là một đoàn thể giáo dục Thanh Thiếu Đồng Niên theo tinh thần Phật 
giáo, hữu ích đối với con em của họ. Tổng số đoàn sinh Thanh niên tăng từ 4 lên 12 em. 
 
Năm 1987 - Đại Hội 1 diễn ra - Ban Hướng Dẫn (BHD) GĐPT-VN Tại Canada Nhiệm kỳ I 
chào đời 
♦ Vào ngày 16-18/05/1987 tại chùa Hoa Nghiêm, Toronto, BHT GĐPT Từ Ân dự Đại Hội Htr 
toàn quốc kỳ I. 
♦ Vòng dây thân ái huynh đệ áo Lam thắt chặt và nối tiếp mỗi năm qua các kỳ họp mặt như: 
thăm viếng, cắm trại, huấn luyện, hội thảo và đại hội v.v… 
♦ Mùa báo hiếu Vu Lan PL 2531, bên cạnh ngôi chùa Từ Ân, sau giờ cử hành lễ, 21 Htr, đoàn 
sinh và toàn thể quý đạo hữu chào mừng GĐPT Từ Ân vừa tròn 1 tuổi. 
 
Năm 1988 - Đào tạo thêm Huynh Trưởng 
♦ Sau Chu Niên lần thứ I thì số lượng đoàn sinh của 3 đoàn Thanh, Thiếu, Oanh Vũ đều có tăng 
lên, nhưng số lượng BHT thì lại giảm từ 7 xuống còn 5. 
♦ Nhân dịp Ban Hướng Dẫn GĐPT VN tại Canada sắp tổ chức trại Lộc Uyển, huấn luyện HT sơ 
cấp vào các ngày 1-3/04/1988 tại chùa Quan Âm, Montréal, GĐPT Từ Ân cử 3 Htr và 8 đoàn 
sinh ngành Thanh đi tham dự trại. 
♦ Cách 2 tháng sau, vào ngày 28-30/06/1988, trại A Dục 1, huấn luyện HT cấp 1 được tổ chức tại 
chùa Từ Ân. Các anh chị em vừa trúng cách trại Lộc Uyển được đề cử tham dự trại để bổ sung 
cho nhu cầu của BHT đang bị khiếm khuyết. Sự sinh hoạt của GĐPT Từ Ân tương đối nề nếp, 
anh chị Htr biểu hiện rõ “bổn phận và nhiệm vụ”, toàn thể đoàn sinh sinh hoạt “hoà hợp khắng 
khít”. 
♦ Mùa hè năm 1988, tổ chức trại Thiện Minh (họp bạn áo Lam miền Đông Canada), tại Gatineau 
Park vào các ngày 12-14/08 tác động tinh thần đoàn sinh hăng hái sinh hoạt trong 3 đơn vị 
GĐPT Quan Âm, GĐPT Từ Ân, GĐPT Long Hoa. Cứ như thế, mỗi năm BHT đều chú ý về việc 
tham dự trại họp bạn hoặc tự tổ chức trại, picnic v.v… 
 
Năm 1989 - Cung thỉnh Thầy Cố Vấn Giáo Hạnh từ đảo Paula Bidong 
♦ Nhận thấy ngôi chùa Từ Ân đường Bayview thành lập được 10 năm (1979-1989) nhưng chưa 
có chư Tăng Ni trụ trì mà chỉ có một vài vị Đại Đức, Thượng Toạ, Hoà Thượng trên đường 
hoằng pháp Bắc Mỹ ghé lại. Biết được Đại Đức Thích Bổn Đạt (nay là Hòa Thượng) đang ở trại 
tị nạn Paula Bidong, Htr Minh Chơn đã đề nghị Đạo hữu Lê Quảng Trị (Quyền Hội Trưởng và 
Quyền Trưởng BTS) xin BTS chùa Từ Ân bảo lãnh thầy. 
 
Năm 1990 - 1995 Thuận duyên đã đến 
♦ GĐPT Từ Ân đã được Đại Đức Thích Bổn Đạt làm Cố Vấn Giáo Hạnh, cùng với sự góp sức 
của Htr Chiếu Lực vừa dời cư từ Edmonton về Ottawa. 
♦ Số lượng đoàn sinh lên xuống ở mức 25-30 em nam nữ. BHT quyết định phân chia thành 5 
Đoàn là Đoàn Thanh Nam, Đoàn Thiếu Nam, Đoàn Thiếu Nữ, Đoàn Oanh Vũ Nam, Đoàn Oanh 
Vũ Nữ.  HT Chiếu Lực là Liên đoàn trưởng.  HT Minh Chơn là Gia trưởng. 
♦ Tham dự trại Tình Lam 1 họp bạn miền Đông Canada tại Rideau Arce Campground trên HW. 
15 (gần Kingston, Ontario). 
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♦ Đầu mùa thu 1992, chùa Từ Ân, dời từ ở đường Bayview đến đường Albion.  Ba năm công 
quả, từ lúc ban đầu chưa xây cất cho đến khi hoàn thành ngôi chánh điện chùa, GĐPT sinh hoạt 
ngoài sân chùa vào mùa xuân và mùa hè rất thoải mái, số lượng đoàn sinh họp đoàn tu học đầy 
đủ.  Giữa mùa thu và đông, anh chị Htr phải dùng xe đón rước các em ở vùng trung tâm phố chợ 
Somerset để duy trì tổng số. 
♦ Chương trình sinh hoạt hàng tuần diễn tiến đều đặn.  Trong thời gian này, Đại Đức Thích Tịnh 
Trí về thường trú tại chùa sau đó làm giáo thọ cho GĐPT Từ Ân. 
♦ Trại họp bạn GĐPT toàn quốc Canada do BHD Canada tổ chức, Tâm Minh 1 tại Rideau River 
Procincial Park cách Ottawa khoảng 50 Km nên GĐPT Chánh Kiến gần như đăng cai để đóng 
góp cho Trại như phải đó tiếp các phái đoàn từ Miền Tây sang tham dư. 
♦ Trại Tình Lam 2 họp bạn miền Đông Canada năm 1993. Trong năm này GĐPT Chánh Kiến 
gặp nhiều nghịch duyên trong sinh hoạt. Thầy cố vấn giáo hạnh rời khỏi chùa Từ Ân lập đạo 
tràng chùa Phổ Đà trong trung tâm thành phố khu Á Đông tập trung nhiều 
 
Sang Năm 1994 - GĐPT Từ Ân cải danh thành GĐPT Chánh Kiến 
♦ Qua các sự thay đổi nhân sự trong BTS của chùa Từ Ân, Htr Chiếu Lực Ngô Quốc Dũng Liên 
Đoàn Trưởng xin ngưng sinh hoạt ngắn hạn với lý do học vấn năm cuối phải ra trường.  Sinh 
hoạt của GĐPT Từ Ân cũng bị ảnh hưởng.  Đoàn sinh sút giảm từ 39 em (tháng 05/1994) còn lại 
16 em (tháng 10/1994) và số Htr giảm một nửa.  
♦ BHT quyết định di chuyển đoàn quán về chùa Phổ Đà sinh hoạt. Chùa Phổ Đà nằm trên đường 
Somerset chợ Á Đông, là một căn nhà cũ kỹ trước là quán cà phê đã đóng cửa lâu ngày.  Thầy, 
các đạo hữu, Htr và Đoàn sinh Thanh Thiếu phải hợp sức sửa chữa chỉnh trang thành đạo tràng 
thứ hai của Cộng đồng Phật tử người Việt Ottawa-Hull. 
♦ Ngày 06/11/1994, buổi lễ ra mắt GĐPT Chánh Kiến thay thế danh hiệu GĐPT Từ Ân và trình 
diện BHT gồm có 7 nam nữ Htr với 36 đoàn sinh. 
♦ Tháng 05/1995, Htr Chiếu Lực Ngô Quốc Dũng trở lại sinh hoạt với GĐPT Chánh Kiến tại địa 
điểm mới, BHT GĐPT Chánh Kiến thành lập trở lại 2 đoàn Thanh Nam, Thanh Nữ và phân chia 
ra 2 liên đoàn. Liên đoàn trưởng ngành nam là Htr Chiếu Lực, Liên đoàn trưởng ngành nữ là Htr 
Viên Nguyệt.  Mỗi liên đoàn có 3 đoàn: Thanh, Thiếu, Oanh Vũ.  Sinh hoạt thường xuyên vào 
mỗi buổi chiều chủ nhật từ 13 giờ đến 17 giờ. 
♦ Trại Tình Lam 3 họp bạn miền Đông Canada được tổ chức trong năm 1995 nầy và sinh hoạt 
GĐPT tại Miền Đông Canada khởi sắc trở lại như đầu thập niên 90. 
♦ Chương trình tích lũy hộp Tình Lam thu lượm bạc cắc của GĐPTChánh Kiến kể từ lần phát 
động đầu tiên từ năm 1995 đến nay đã mở hộp được 24 lần.  Tổng số tiền gom góp được là 
$10,382. Tổng số chi trong 15 năm qua cho các hoạt động thiện xã hội kể trên là $8,470.  
 
Năm 1996 - đến năm 2000: Duy Trì Sinh Hoạt ở địa điểm mới Trường học McNabb 
♦ Đến ngày 25/08/1996, GĐPT Chánh Kiến ngưng sinh hoạt tại chùa Phổ Đà và dời địa điểm 
sinh hoạt về McNabb, một trung tâm cộng đồng của người bản xứ, tọa lạc tại góc đường Bronson 
và Gladstone, gần xa lộ 417 và gần phố chợ Á Đông đường Somerset. Bên ngoài, phía trước có 
bãi đậu xe, phía sau có sân chơi cho trẻ em.  Bên trong rộng rãi, đầy đủ tiện nghi, có hội trường, 
phòng thể thao, phòng học tập v.v... thuận tiện cho BHT và đạo hữu đưa con em đi sinh hoạt.  
♦ BHT đã di chuyển đoàn quán từ chùa Phổ Đà sang McNabb và bắt đầu buổi sinh hoạt đầu tiên 
tại địa điểm mới ngày 08/09/1996. BHT vẫn tiếp tục hướng dẫn các em tu học theo chương từng 
bậc với các bộ môn Phật Pháp, tiếng Việt và hoạt động thanh niên (chuyên môn). Các em được 
lên bậc phải qua "kỳ thi vượt bậc" do BHT tổ chức mỗi năm. Riêng HT cũng phải thường xuyên 



 

86/156 Kỷ Yếu 30 Năm Thành Lập BHD/ GĐPTVN/ CAN 

trau dồi kiến thức về giáo lý Phật Pháp, tu dưỡng thân tâm, tô bồi thân giáo và luyện tập khả 
năng chuyên môn bằng cách tự học, hội học trong các khóa hay trại huấn luyện HTr GĐPT-VN. 
♦ Bàn thờ Phật được trưng dọn hàng tuần nhưng không kém phần trang nghiêm và GĐPT Chánh 
Kiến đã duy trì sinh hoạt tại đây đều đặn từ tháng 9/1996 đến nay. 
♦ Tính đến năm 1996 nầy, BHT đã tiếp tục giới thiệu anh chi Htr tham dự trại huấn luyện Htr do 
BHD Canada tổ chức các Trại Huấn Luyện Htr Sơ Cấp Lộc Uyển 2. Lộc Uyển 3, Lộc Uyển 4 và 
Huấn Luyện Htr Cấp I  A Dục 2. 
♦ Các buổi lễ dành riêng cho đoàn sinh vẫn được BHT tổ chức thường xuyên như: Lễ Phát 
Nguyện công nhận đoàn sinh chính thức, Lễ Trao Bậc Hiệu cho đoàn sinh vượt bậc và Lễ Lên 
Đoàn từ ngành Oanh Vũ lên ngành Thiếu Niên. Để đức tin nơi Tam Bảo của tất cả đoàn sinh 
luôn luôn tăng trưởng, các ngày đại lễ Phật Đản, Vu Lan v.v... đều được BHT tổ chức hoặc đưa 
các em đến chùa tham dự. 
♦ Tham dự trại Trại Họp Bạn Toàn Quốc lần thứ 2: Một xe mini van 2 đoàn Thanh Thiếu và một 
số đi bằng máy bay đã tham dự Trại Họp Bạn Toàn Quốc Canada Tâm Minh 2 tại Christina 
Lake, gần Vancouver BC. 
♦ GĐPT Chánh Kiến cộng tác tích cực với Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt tại Ottawa về 
lãnh vực xã hội và văn hóa. Tham gia Hội Chợ Tết Nguyên Đán, đóng góp tiết mục: múa lân 
khai mạc, trình diễn vài điệu múa dân tộc, dự Tết Trung Thu (múa lân, rước đèn, trình diễn văn 
nghệ, dạy thiếu nhi làm lồng đèn). 
♦ Tham dự Trại Tình Lam 4 họp bạn miền Đông Canada được tiếp tục tổ chức trong năm 1997. 
♦ Đáng nhớ là Hội Chợ Tết năm 1997 GĐPT Chánh Kiến đã có các gian hàng triển lãm nổi bật 
mô hình cổng chùa, gian hàng trò chơi có thưởng cho trẻ em Việt Nam vui xuân và gian hàng 
bán thức ăn để quây quỹ.  
♦ Hoạt động nổi bật trong năm 1998 là xã hội từ thiện, chương trình lạc quyên giúp đồng bào bão 
lụt do BHD Canada đề xướng. 
♦ Tham gia Trại Tình Lam họp bạn miền Đông Canada được tổ chức lần thứ 5 trong năm 1998. 
♦ Tham dự khóa Tu Thiền Quán do Thiền Sư Nhất Hạnh và Tăng đoàn Làng Mai hướng dẫn tại 
Thiền  Viện Thanh Sơn, Vermont, Hoa Kỳ. 
♦ Trong năm 1999, Nhân dịp BHD Canada hợp tác với BHD miền Thiện Hoa, Hoa Kỳ và BHD 
Hải Ngoại tổ chức Liên Trại Huấn Luyện HT Sơ Cấp và Cấp I, Lộc Uyển và A Dục. BHT GĐPT 
Chánh Kiến đã gởi một số HT  đi thụ Huấn Liên Trại Huấn Luyện này tại Buffallo New York. 
♦ Một lần nữa GĐPT Chánh Kiến tham dự khóa Tu Thiền Quán do Thiền Sư Nhất Hạnh và Tăng 
đoàn Làng Mai hướng dẫn tại Thiền Viện Thanh Sơn, Vermont, Hoa Kỳ. 
♦  Tham dự trại họp bạn GĐPT miền Đông Bắc Hoa Kỳ do Miền Thiện Hoa tổ chức 
♦ Hội Chợ Tết này GĐPT Chánh Kiến đã có các gian hàng triển lãm cũng khá nổi bật với mô 
hình chợ Bến Thành, có gian hàng trò chơi và gian hàng bán thức ăn.  
♦ Tháng 05/1999, BHT tham dự Hội Thảo HT GĐPT miền Đông Canada do BHD tổ chức tại nơi 
sinh hoạt của GĐPT Chánh Kiến.  Nhân dịp này BHD Canada cũng như GĐPT Chánh Kiến tại 
Ottawa hân hạnh được đón tiếp Htr Tâm Kiểm Bạch Hoa Mai và bác Gia Trưởng GĐPT Linh 
Sơn Htr Minh Tiến Trần Kim Tân viếng thăm. 
♦ Do nhân duyên không hòa hợp HT Chiếu Lực Ngô Quốc Dũng đã từ chức Tổng Thư Ký BHD 
Canada nhiệm kỳ V (1999 - 2002) và ngưng sinh hoạt dài hạn với GĐPT Chánh Kiến kể từ tháng 
10 năm 2000. 
♦ Thêm 1 lần nữa GĐPT Chánh Kiến tham dự trại họp bạn GĐPT miền Đông Bắc Hoa Kỳ, trại 
Lục Hòa, tại New Jersey (2000) 
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♦ Gần cuối năm 2000, các em Thiếu Nam, Thiếu Nữ thường xuyên vắng mặt.  Một thời gian sau 
hai đoàn Thiếu không còn nữa 
 
Năm 2001 đến 2010 
♦ 15 năm qua, mỗi lần Vu Lan đến, GĐPT Chánh Kiến đều tổ chức Lễ Chu Niên. 
♦ BHT vẫn tiếp tục duy trì "Hộp Tình Lam"; dùng phương tiện này khuyến khích đoàn sinh dành 
dụm tiền lẻ nhằm trợ giúp các viện mồ côi ở VN, huynh đệ áo Lam gặp hoàn cảnh khó khăn, cứu 
trợ nạn nhân thiên tai trong và ngoài nước v.v...  
♦ GĐPT Chánh Kiến cũng tham dự "Ngày Văn Hóa sắc tộc". Thỉnh thoảng cũng múa lân giúp 
vui cho Viện Bảo tàng Văn hóa, Sở Cảnh sát Ottawa và các nơi khác. 
♦ Sang mùa xuân năm 2001, một số Oanh Vũ cồ được chuyển ngành, hai đoàn Thiếu Niên được 
tái lập. Lúc này, tổng số Thiếu Niên nam nữ chỉ có 8 em và được tăng dần mỗi năm do các em 
Oanh Vũ khác tiếp tục chuyển ngành. 
♦ Tham dự Trại Tình Lam 6 họp bạn miền Đông Canada sau 3 năm vắng bóng năm 2001 được tổ 
chức để phối hợp lại mọi sinh họat GĐPT tại Miền Đông Canada 
♦ Đến năm 2003 có sự lưu tâm của Thượng Tọa Thích Minh Giác trụ trì chùa Xá Lợi Toronto đã 
đứng ra tổ chức Ban Vận động thành lập chùa ở Ottawa với mục đích tạo dựng ngôi đạo tràng 
giáo dưỡng GĐPT Chánh Kiến, nhưng vì chưa đủ duyên nên công trình phải ngưng lại. 
♦ Tổ chức và tham dự Trại mùa đông liên gia đình cùng với GĐPT Vạn Hạnh Toronto trong mùa 
đông năm 2003 hầu phong phú hóa sinh hoạt GĐPT.  
♦ Trong gia đoan nầy GĐPT Chánh Kiến tập trung vào việc duy trì đơn vị hơn là phát triển nên 
không có những tổ chức sự kiện gì đặc biệt. 
♦ Trong năm 2005, Chánh Kiến có thắng duyên được một Htr nữ từng là Liên Đoàn Trưởng 
GĐPT Vạn Hạnh Toronto, Htr Diệu Hiển Nguyễn Việt Châu dời cư về vùng thủ đô Ottawa và đã 
sinh hoạt với GĐPT Chánh Kiến kể từ dạo ấy đến nay không ngừng nghĩ. 
♦ Trong năm 2006, đào tạo thêm được 4 tân Huynh Trưởng tham dự trại Lộc Uyển ở Detroit, 
Hoa Kỳ do BHD Miền Thiện Hoa tổ chức 
♦ Sang năm 2008 Thượng Tọa Thích Minh Giác trụ trì chùa Xá Lợi Toronto đã đứng ra tổ chức 
Ban Vận động Thành lập chùa ở Ottawa với mục đích tạo dựng ngôi đạo tràng giáo dưỡng 
GĐPT Chánh Kiến không thành tựu. GĐPT Chánh Kiến vẫn cố gắng duy trì sinh hoạt theo nề 
nếp và truyền thống của GĐPT-VN. 
♦ May thay BHD đã hội đủ thắng duyên và tổ chức Trại Huấn Luyện HT Câp II, Huyền Trang 1 
Canada đã bắt đầu từ cuối năm 2008 và kéo dài trong 3 năm. GĐPT Chánh Kiến đã gởi đi 5 HT 
Cấp Tập để thụ huấn. 
♦ Cũng trong năm này Đơn vị Chánh Kiến đã hân hạnh có một Huynh Trưởng trúng cách Trại 
Vạn Hạnh 1 Hải Ngoại và Lễ Kết Khóa và trao chứng chỉ Trúng cách được tổ tại Đại Hội Thế 
Giới, Bangkok, Thái Lan. 
♦ BHD GĐPT-VN tại Hải Ngoại có Trại Vạn Hạnh 1 Hải Ngoại (2008) huấn luyện Huynh 
Trưởng cấp 3 Đơn vị Chánh Kiến  có 1 Huynh Trưởng đủ diều kiện được tham dự. Huynh 
Trưởng ấy chính là Huynh Trưởng Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPTVN tại Canada hiện nay. 
♦ Tham dự và tổ chức Trại mùa đông kết thân với GĐPT Quan Âm, Montréal trong năm 2008. 
♦ Cũng trong năm 2008 này GĐPT Chánh Kiến có cung thỉnh Sư cô Chân Giải Nghiêm truyền 
Tam Quy Ngũ Giới cho đoàn sinh chưa quy y Tam Bảo. 
♦ Phụ giúp trong bữa ăn “Tình Thương” gây quỹ cho chương trình "Mắt thương nhìn cuộc đời" 
ngày 24/07/2010 tại Sandy Hill Community Centre. 
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♦ Du ngoạn miền Tây Canada: Riêng ngành Thiếu, đã tổ chức được một chuyến du ngoạn miền 
Tây Canada năm 2010, đến thăm và sinh hoạt với GĐPT Thiện Tâm tại Edmonton và GĐPT 
Huyền Quang tại Vancouver. 
♦ Ngày 15/05/2010 GĐPT Chánh Kiến tự tổ chức đại Lễ Phật Đản tại đoàn quán. 
♦ Ngày 10/07/2010 GĐPT Chánh Kiến cùng với BHD/ CAN và GĐPT Quan Âm cúng dường 
trai Tăng nhân mùa An Cư Kiết Hạ của Chư Tôn Thiền Đức tại chùa Quan Âm. 
♦ Ngày 29/08/2010 GĐPT Chánh Kiến tự tổ chức đại Lễ Vu Lan tại đoàn quán. 
♦ Ngày 03 - 05/09/2010 BHT/ GĐPT Chánh Kiến tham dự Đại Hội Htr GĐPT VN toàn quốc 
Canada Kỳ 8 tại chùa Quan Âm, Montreal. 
♦ Ngày 04/11/2010 quý Phụ Huynh, quý đạo hữu đóng góp với ngân quỹ xã hội của GĐPT 
Chánh Kiến số tiền là $1750 Gia kim và đã gởi về Hội Từ Thiện Chùa Quang Minh, Phú Nhuận, 
VN để cứu trợ đồng bào miền Trung VN bị bão lụt. 
♦ Từ năm 2009 đến 2012, Htr. Minh Nguyện là Liên Đoàn Trưởng, kiêm nhiệm Đoàn Trưởng 
Thiếu Nam. 
 
THỜI GIAN GẦN ĐÂY 
♦ Sinh hoạt dã ngoại ngày 13/02/2011 tại Jacques Cartier Park, Gatineau. 
♦ Trại mùa đông Tuyết Liên 2011 (với GĐPT Quan Âm, Montréal): Từ ngày 25-27/02/2011, tại 
Arundel, QC dành cho Ngành Thiếu của 2 đơn vi. 
♦ Thiếu Nam tham gia biểu diễn múa Lân cho Tết Trung Thu tại Harbourfront, Toronto 
♦ Ngày 29/04/2011, quý Phụ Huynh, quý đạo hữu đóng góp với ngân quỹ xã hội của GĐPT 
Chánh Kiến số tiền là $900 Gia kim và đã gởi về tòa Đại sứ Nhật ở Ottawa để cứu trợ nạn nhân 
bị động đất và sóng thần ở Nhật. 
 
Năm 2012 -  
♦ Trong năm nầy đáng ghi nhớ sự trở lại sinh hoạt với đơn vị Chánh Kiến lần thứ 2 của Htr. 
Chiếu Lực Ngô Quốc Dũng sau 11 năm ngưng sinh hoạt tưởng chừng như không thể xảy ra như 
bao nhiêu cựu huynh trưởng khác đã treo áo Lam nhiew^`u năm hãy còn chưa mặc lại. Htr Chiếu 
Lực ngưng sinh hoạt lần ngắn hạn là 1 năm nói trên và lần dài hạn là 11 năm. Tất cả "giai do 
duyên". 
♦ Trại Chánh Pháp họp bạn Liên Gia Đình Miền Đông Canada tại Landon Bay, Kingston, 
Ontario gồm 4 đơn vị GĐPT: Chánh Kiến, Vạn Hạnh, Pháp Vân, và một Đoàn Thanh Niên Phật 
Tử Hương Đàm chính là tiền thân của GĐPT Hương Đàm hiện nay. 
♦ Ngoài ra GĐPT Chánh Kiến có 3 anh và 2 chị đã hoàn tất chương trình huấn luyện HT cấp 2, 
và tham dự kết khóa Trại Huyền Trang 1 của BHD Canada tổ chức từ tháng 10/2011 đến tháng 
9/2012. Lễ Kết khóa tại Chùa Hương Đàm (Hamilton). 
♦ GĐPT Chánh Kiến có phước duyên cung đón Hòa thượng người Tây Tạng Rinpoche Lobsang 
ghé thăm vào ngày 14/10/2012 ngài đã có những bài pháp ngắn ngọn, dễ hiểu đến cho toàn thể 
gia đình. 
 
Năm 2013 -  
♦ Trại mùa Đông, Tuyết Lâm, cho toàn gia đình tại Golden Lake, từ ngày 15 đến ngày 
17/02/2013.  Gia đình cũng được sự nhiệt tình ủng hộ của quý phụ huynh. Các em đều rất thích 
trại, nhất là các em ngành Oanh Vũ, lần đầu tiên được tham dự trại mùa đông. Trong tương lai, 
gia đình có thể sẽ thực hiện trại gia đình hằng năm vào mùa đông. 
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♦ Trại Tình Lam 7 họp bạn miền Đông Canada tại Landon Bay Campground (Kingston) được 
tiếp nối sau thời gian dài vắng bóng theo sự thăng trầm của GĐPT Miền Đông Canada nói riêng 
và toàn quốc Canada nói chung. Đặc biệt Trại nầy có sự tham dự của GĐPT tân lập Hương Đàm 
Hamilton 
♦ Trong năm này GĐPT Chánh Kiến một lần nữa rất hãnh diện nhận được quyết định xếp Cấp 
Tín cho 5 Htr đã trúng cách trại Huyền Trang I Canada. 
♦ Thêm một duyên lành GĐPT Chánh Kiến được cung nghinh Hòa thượng Thích Vân Đàm từ 
Washington DC ghé thăm gia đình vào ngày 10/03/2013. Hòa thượng đã ban cho GĐPT Chánh 
Kiến một thời pháp song ngữ thật vui và dễ hiểu cho các em sinh ra và lớn lên tại xứ người. 
♦ Tổ chức lễ chu niên 27 (picnic) tại công viên Lac Leamy ngày 08/09/2013 
♦ Khui hộp Tình Lam ngày 15/09/2013 
♦ Tham dự Tết Trung Thu cộng đồng ngày 15/09/2013  
♦ Tổ chức lễ phát nguyện cài hoa sen trắng ngày 22/09/2013 
♦ Do sinh hoạt ngoài chùa nên BHT thường tìm đủ mọi cách để các em có dịp đãnh lễ Chư Tôn 
Đức. Vì vậy BHT đã cung thỉnh Hòa Thượng Khensur Rinpoche đến thuyết pháp ngày 
22/09/2013 
♦ Tổ chức thi vượt bậc kỳ 19, ngày 29/09/2013  
♦ Ngày 3/10/2013 một số HT tham dự lễ động thổ khởi công Tôn Tượng Ngài Địa Tạng tại Phổ 
Đà Sơn thành phố Val de Mont, Québec (chỉ cách Ottawa khỏang 50 cây số). 
♦ Tổ chức lễ Trao Bậc Hiệu và Lên Đoàn ngày 27/10/2013 
♦ BHT cùng môt số Htr tham dự lễ khai khóa liên trại A Dục – Lộc Uyển và lễ thọ cấp Tập và 
Tín ngày 14-15/12/2013 tại chùa Pháp Vân, Mississauga. 
♦ Để tập cho đoàn sinh ý thức trách nhiệm, Hai đoàn Thiếu Nam, Thiếu Nữ tổ chức bán quầy thủ 
công & thực phẩm VN  tại Trung Tâm McNabb trong phòng Thể Dục lớn nhân mùa Lễ Noel đê 
gây quỹ cho Đoàn Thiếu Nữ\, 
 
Năm 2014 -  
♦ Công quả giúp văn nghệ cho bữa cơm gây quỹ xây dựng mở rộng Chùa Quan Âm nhân ngày 
Chu Niên phục hoạt 5 năm của GĐPT Quan Âm.  
♦ Tham dự Hội chợ Tết Giáp Ngọ của cộng đồng người Việt tại Ottawa, ngày 26/01/2014 
♦ Đi chùa lễ Phật đầu năm ngày 02/02/2014 
♦ Lễ thọ cấp Tín đợt 2 vào ngày 09/02/2014 cho các anh chị Htr chưa thọ. 
♦ Tổ chức trại mùa đông Ca Diếp và lễ Quy Y do Ni Sư Thích Nữ Tịnh Quang truyền trao giới 
pháp cho một số đoàn sinh và phụ huynh, từ ngày 15-17/02/2014 tại Golden Lake. 
♦ Tham dự đại lễ Phật Đản Quốc Tế ở City hall ngày 04/05/2014 
♦ Tham dự ngày Văn Hóa VN ở Ottawa City Hall ngày 11/05/2014 
♦ Đại diện BHT tham dự đại lễ Phật Đản chùa Phổ Đà ngày 18/05/2014 
♦ Một số Htr phụ giúp làm lễ đài cho đại lễ Phật Đản ở chùa Hiếu Giang ngày 24/05/2014 
♦ Tham dự lễ hội văn hóa Á Châu ở Gatineau City Hall ngày 24/05/2014 
♦ Một số các anh chị Htr đã tham dự trại huấn luyện Htr sơ cấp Lộc Uyển và cấp 1 A Dục từ 
cuối năm 2013 và đã dự buổi trại kết khóa vào đầu tháng 09/2014.  
♦ Tổ chức hành hương tại Tam Bảo Sơn và tu viện Đào Viên vào ngày 08/06/201 
♦ Tham dự cúng dường An cư Kiết hạ và Lễ An vị Tôn tượng Địa Tạng tại Phổ Đà Sơn ngày 
13/07/2014 
♦ Tổ chức picnic kết thân với GĐPT Quan Âm tại Voyageur Provincial Park vào ngày 
20/07/2014 
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♦ Tham dự đại lễ Vu Lan tại tu viện Phổ Đà Sơn vào ngày 10/08/2014 
♦ Tổ chức mừng chu niên lần thứ 28 tại trung tâm McNabb ngày 17/08/2014 
♦ Ngoài ra Thiếu Nam có vài lần múa lân để gây quỹ cho Đoàn Thiếu Nam. 
♦ Tiệc Tất niên cuối năm 2014 tại Trung Tâm McNabb với chương trình karaoke và trao đổi quà 
 
Năm 2015 -  
♦ Vào tháng 10/2015, có khóa tu quán niệm mùa thu ở gần Toronto do quý thầy từ Làng Mai, 
Pháp, sang hướng dẫn, gia đình đã có 35 phụ huynh, Htr và đoàn sinh tham dự. Trong khóa tu 
nầy có phần truyền Tam Quy Ngủ Giới đoàn sinh huynh trưởng và phụ huynh các đơn vị GĐPT 
Miền Đông Canada. 
♦ Gia đình tổ chức trại mùa đông, Tuyết Lâm 2, vào cuối tháng 12/2015 tại Sajo. Tuy chưa có 
tuyết, nhưng các em vẫn được chơi các trò chơi ngoài trời và trong nhà rất hào hứng. Đặc biệt 
năm nay, gia đình có mời được nhiếp ảnh gia ông Robert Vibert cho các em một buổi nói chuyện 
về “nhận thức” tập cho các em sống trong chánh niệm bằng cách quan sát. 
♦ Thành phần BHT được sắp xếp lại theo đúng nội Quy và Quy Chế HT như sau: 
- Cố Vấn: Htr Minh Chơn Nguyễn Văn Chính & Htr Chiếu Lực Ngô Quốc Dũng 
- Gia trưởng kiêm Thủ quỹ: Htr Tuệ Quang Lê Văn Hoàng 
- Liên đoàn trưởng nam kiêm ĐT Thiếu Nam: Htr Minh Nguyện Nguyễn Hoàng Vũ 
- Liên đoàn trưởng nữ kiêm Thư ký kiêm ĐT Thiếu Nữ: Htr Diệu Hiển Nguyễn Việt Châu 
- Đoàn phó Thiếu Nữ: Htr Gia Bình Ôn Gia Điền 
- Đoàn trưởng OV Nam: Htr Giác Thành Lê Hữu Lập 
- Đoàn trưởng OV Nữ: Htr Nguyên Diệu Phan Thị Bích Vân 
- Đoàn phó OV Nữ: Htr Diệu Liên Hồ Thị Huỳnh Hoa 
- Htr Chuyên môn: Htr Viên Nguyệt Tiêu Thị Nga 
 
Năm 2016 -  
♦ Tham dự trại Tình Lam 8 họp bạn miền Đông Canada tại Rideau Provincial Park được Đại 
Diện BHD tại Miền Đông Canada tổ chức cố gắng lâu lắm là 3 năm một lần. 
♦ Tháng 05/2016, gia đình cung thỉnh quý thầy ở tu viện Namgyal đến giảng pháp cho các em 
nhân dịp các ngài có chuyến hoằng pháp tại Ottawa.  Đến tháng 6, Hòa Thượng Thích Thái Hòa 
từ VN sang giảng pháp cho GĐPT tại chùa Phổ Đà. 
♦ Cuối tháng 8 vừa qua các em đã được thi vượt bậc khóa 20. 
♦ Góp quần áo và đồ chơi cho trẻ em tị nạn người Syrian 
 
Năm 2017 -  
♦ Tham dự Hội chợ tết của Cộng Đồng Người Việt Ottawa tổ chức ngày 22/01/2017 
♦ Đi chùa lễ Phật đầu năm Đinh Dậu tại chùa Hiếu Giang & chùa Phổ Đà ngày 29/01/2017 
♦ Tổ chức trại mùa đông Tuyết Liên 2 với GĐPT Quan Âm ngày 10-12/03/2017 
♦ Tham dự Vesak (Lễ Phật Đản Quốc Tế tại city hall) ngày 07/05/2017 
♦ Tham dự ngày Á Châu tại Gatineau city hall ngày 13/05/2017 
♦ Tham dự ngày làm sạch Thành Phố tại khu vực McNabb ngày 14/05/2017 
♦ Công quả & múa dâng hoa tại chùa Hiếu Giang & tham dự lễ Phật Đản chùa Phổ Đà ngày 
21/05/2017. 
♦ Cung thỉnh thầy Bhanta Kovida đến giảng cho gia đình ngày 28/05/2017 
♦ Đại diện BHT tham dự cúng dường An Cư Kiết Hạ tại Phổ Đà Sơn ngày 09/07/2017 
♦ Htr tham dự tu nghiệp về cách hướng dẫn trẻ tự kỷ ngày 15/08/2017 
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♦ Tổ chức trại Thanh Thiếu ngày 11-13/08/2017 
♦ Tổ chức lễ phát nguyện cài hoa sen và phát nguyện Htr ngày 20/08/2017 
♦ Công quả tại chùa Hiếu Giang & tham dự lễ Vu Lan chùa Hiếu Giang ngày 03/09/2017 
♦ Tổ chức thi vượt bậc tại NUTS ngày 10/09/2017 
♦ Tham dự tết Trung Thu do Cộng đồng người Việt tại Ottawa tổ chức ngày 10/09/2017 
♦ Tổ chức picnic mừng chu niên lần thứ 31 tại công viên Vincent Massey ngày 17/09/2017 
♦ Tổ chức lễ phát nguyện cài hoa sen, lễ trao bậc hiệu và lễ lên đoàn ngày 24/09/2017 
♦ Tham dự lễ kỷ niệm 30 năm thành lập BHD GĐPT VN tại Canada ở chùa Hương Đàm, 
Hamilton và du ngoạn thác Niagara ngày 7-9 tháng 10, 2017. 
 
Kết luận: 
 Trong thời gian 31 năm qua GĐPT Chánh Kiến đã nhận được sự giúp đỡ rất nhiều của 
Ban Bảo Trợ và quý phụ huynh đoàn sinh. Nhờ có sự bảo trợ mạnh mẽ đó, BHT GĐPT Chánh 
Kiến mới vững tâm bền chí duy trì tổ chức. Cao cả hơn là sự sách tấn của quý chư Tôn Đức gần 
xa. Có vị chủ lễ trong các ngày lễ trọng đại, có vị trên đường hoằng pháp ghé thăm, có vị còn 
hoan hỷ đến dạy giáo lý trong một thời gian. 
 
 Trải qua 25 năm (Vu Lan PL 2530 – Vu Lan PL 2555), kể từ ngày thành lập đến nay, đơn 
vị GĐPT Chánh Kiến đã sinh hoạt liên tục không ngừng cho dù ở bên trong hay bên ngoài chùa, 
vẫn luôn luôn giữ gìn "bản thể hòa hợp" và "bản chất vô phân biệt" một đoàn thể thanh thiếu 
đồng niên của Phật giáo. GĐPT Chánh Kiến cùng chung trong hệ thống GĐPT VN Thế Giới – 
Hải Ngoại – Canada, ứng dụng theo Nội Quy, Quy Chế Huynh Trưởng  và phương pháp giáo 
dục của tổ chức đề ra. Thời gian 31 năm qua, sinh hoạt có nhiều thăng trầm. Khi bận rộn, lúc 
rảnh rỗi, nhưng BHT lúc nào cũng cố gắng để duy trì và phát triển GĐPT Chánh Kiến để không 
phụ lòng kỳ vọng của quý phụ huynh và quý vị ân nhân. 
 

BHT GĐPT CHÁNH KIẾN 
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 Em chỉ là một đứa trẻ bình thường trong 6 năm đầu của thời thơ ấu của em. Nhưng cuộc 
đời của em đã thay đổi khi em có một cơ hội tuyệt vời để tham gia sinh hoạt cùng GĐPT.  GĐPT 
đã làm thay đổi bản thân em theo chiều hướng tốt và đã giúp em nhận ra những điều mà trước 
đây em chưa bao giờ nghĩ đến. Thật là may mắn cho em và không có một ngôn từ nào giúp em 
thể hiện hết lòng biết ơn của mình đến tất cả huynh trưởng và đoàn sinh. 
 

Lần đầu tiên, khi em tham gia vào Gia Đình Phật Tử em rất tham lam, đến giờ ăn, em 
luôn muốn lấy thật nhiều chip cho mình.  Em luôn muốn giành lấy những gì có lợi cho mình mà 
không nghĩ đến những người xung quanh.  Em không biết tự giác: không để giày của mình theo 
đúng chỗ quy định, không chịu bốc rác trên mặt đất... Em không có lòng từ bi: Nếu em nhìn thấy 
một con ruồi, em sẽ không quan tâm, chỉ muốn giết nó.  Em không biết hỷ xả: nếu ai làm cái gì 
đụng chạm tới em mà em không thích thì em sẽ ghét người đó.  Em đã lười biếng, nếu em không 
cần làm điều gì thì em sẽ nghĩ rằng là không cần phải cố gắng, và không quan tâm đến nữa.  Em 
cũng chẳng có sự kiên nhẫn.  Chính vì những tính xấu này mà tâm trí của em lúc đó chẳng bao 
giờ sáng và trong sạch. 
 
 Nhưng sau một thời gian tham gia vào GĐPT, em nhận ra được những gì em đã làm sai. 
 Em thấy mọi người sẵn sàng chia sẻ những gì họ có, không giữ nó cho bản thân họ; luôn sẵn 
lòng giúp đỡ mà không cần phải đợi đến lúc người đó nhờ.  Các huynh trưởng và đoàn sinh trong 
GĐPT luôn luôn có lòng từ bi được thể hiện qua những việc làm rất nhỏ: nếu thấy một con kiến 
vào đồ của mình thì mọi người không giết nó mà lấy một mảnh giấy nhỏ bắt nó và thả nó ở một 
nơi khác. Những huynh trưởng và đoàn sinh cũng là những người kiên nhẫn và không bao giờ bỏ 
cuộc. Tất cả các huynh trưởng đã dạy em làm thế nào để trở thành một người tốt. Và em phải 
nhận thấy rằng chính nhờ những huynh trưởng và đoàn sinh này mà bản thân em đã tiến bộ và 
thay đổi nhiều hơn...   
Nếu không có GĐPT thì bây giờ em sẽ không trở thành người tốt.  
 
 Một lần nữa em muốn nói rằng tất cả các huynh trưởng, những anh chị đoàn sinh lớn hơn 
và thậm chí những đoàn sinh nhỏ hơn đã giúp em nhận ra những điều sai, làm được những điều 
tốt và cải thiện bản thân mình như ngày hôm nay. 

Trần Đăng Khoa (Đoàn Thiếu Nam) 
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NNhh»»nngg  SS¿¿  TThhaayy  ÇÇ°°ii 
 
Có những thay đổi trong cuộc sống, thay đổi theo thời gian, và những thay đổi kể từ khi em gia 
nhập GĐPT đã biến em thành một người tốt hơn. Cái gia đình thứ hai của em đã cho em một cơ 
hội để thoát khỏi sự hỗn loạn của cuộc sống, đã dạy em rất nhiều bài học quan trọng, và là một 
vòng tay ấm áp để ôm chặt lấy em.  GĐPT có một tác động lớn đến em vì đây là nơi mà em đã 
học được cách tận hưởng cuộc sống. 
 Một trong những điều em thích nhất về GĐPT vì đó là một nơi mà em có thể làm chậm 
lại thời gian và tạm quên đi sự hối hả hàng ngày. Trong GĐPT, chúng ta ngồi thiền mỗi lần trước 
khi bắt đầu buổi lễ và các hoạt động, đó là một cách tuyệt vời để kiềm chế "con khỉ trong đầu" từ 
sự hỗn loạn trong cuộc sống, vì khi đó ta chỉ tập trung vào hơi thở và làm sạch tâm trí của ta. 
Mọi người đều lo lắng về rất nhiều điều, nhưng họ không nên sống mà không hề thưởng thức 
cuộc sống, bằng cách thực hành thiền định trong một thời gian dài, nhiều rắc rối của em đã được 
loại bỏ, và với một tâm trí rõ ràng, quan điểm của em trong cuộc sống đã được làm mới. 
 
 Em rất thích đi GĐPT mỗi chủ nhật, bởi vì ở đấy rất thoải mái và cũng bổ ích nữa. Mặc 
dù chúng em có các lớp học về Phật giáo, và tiếng Việt, em vẫn luôn thấy hăng say trong lớp mà 
không bị căng thẳng do thi cử hoặc nhận điểm tốt. Gặp gỡ bạn bè vào cuối tuần và chỉ có niềm 
vui trong học tập, nó thực sự giúp em thư giãn và quên đi những căng thẳng trong trường, lớp, và 
cuộc sống hàng ngày của em. 
 
 Em bây giờ khác xa với con người em hai năm về trước là nhờ vào cộng đồng và môi 
trường an toàn, nơi mà em có thể được chấp nhận bởi mọi người xung quanh. Chúng ta giúp đỡ 
nhau rất nhiều, và em tin rằng không ai trong gia đình lớn này bị xa lánh cả. Em được học về 
cách sống của Phật trong GĐPT, và bằng cách thực hành bài học em có thể tận hưởng cuộc sống 
của em nhiều hơn. Em luôn mong cho đến chủ nhật để đến với gia đình thứ hai của em. 
 
 Không ai biết tương lai sẽ mang lại điều gì, nhưng em biết rằng những bài học em học 
được và những kỉ niệm em trải qua với tất cả mọi người trong GĐPT là những khoảnh khắc 
không thể nào thay thế, rồi chúng sẽ theo em suốt phần còn lại của cuộc đời. Em là một người tốt 
hơn em ngày hôm qua, nhưng chưa phải là tốt nhất có thể, nhưng, vì vậy em sẽ tiếp tục cố gắng 
áp dụng những bài học em đã học vào cuộc sống hàng ngày của em.  GĐPT là một trong những 
cộng đồng mà em thích nhất, và em khuyến khích rằng người Việt nên tham gia với chúng em, 
các bạn có thể học được nhiều bài học quý giá trong khi trải nghiệm nhiều cuộc vui chơi, cắm 
trại gần như những gì em đã trải qua.  
 
 

Nguyễn Quế Bình (Jennifer) 
Thiếu Nữ 
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TThhee  CChhaannggeess  
 
 There are changes in life, changes by time, and the changes since I joined GĐPT made 
me a better person. My second family let me escape from the chaos of life, they taught me many 
important lessons, and they are warm, comfort arms to hold me. GĐPT have a big impact on me 
because this is where I learned how to enjoy life. 
 One of the thing I like the most about GĐPT is that it’s a place where I can simply slow 
time down and stop worrying about the everyday rush. In GĐPT, we meditate every time before 
starting our ceremony and activities, that is a great way to restrain the “monkey of the mind” 
from the chaos in life, and just focus on the breathing and clearing my mind. Everybody has so 
much to worry about, but they should not live without enjoying their lives, by practice 
meditation for a long period of time, many of my troubles were rid of, and with a clear mind, my 
view in life will be refreshed. 
 I really enjoy going to GĐPT every Sunday because it is very relaxing, but educating at 
the same time. Even though, we have classes about Buddhism, and Vietnamese, I still have fun 
in class, and not being stressed out by studying or getting good marks. By meeting friends every 
weekend and just have fun in learning, it really helps me to relax and forget about the stress in 
school and my daily life. 
 The person I am now is different than the person I was two years ago is thanks to the 
community, and the safe environment where I can be accepted by anyone. We help each other 
out a lot, and I believe that no one is alone in this big family. I learn about the Buddhist way of 
life in GĐPT, and by practising the lesson I’m slowly able to enjoy my life more. I always look 
forward to Sunday because I get to have so much fun with my second family. 
 No one knows what the future will bring us, but I know that the lessons I learned, and the 
memories I have with everyone in GĐPT are irreplaceable moments that will follow me 
throughout the rest of my life. I am a better person than I was yesterday, but not my best yet, so I 
will continue trying to apply the lessons I've learned to my daily life.  GĐPT is one of the places 
that I enjoy the most, and I would totally recommend anyone to join us, you can learn many 
valuable lessons while having fun like I did.  
 

Nguyễn Quế Bình (Jennifer) 
Thiếu Nữ 

 
 

 
 

   
   



 

95/156 Kỷ Yếu 30 Năm Thành Lập BHD/ GĐPTVN/ CAN 

MMMyyy   MMMooosssttt   MMMeeemmmooorrraaabbbllleee   LLLeeessssssooonnn   
 

When I was a little shy 6-year-old, my parents brought me to McNabb school for the 
GĐPT Chánh Kiến (CK) program.  Being who I was at the time, the idea of going to another 
school was terrifying.  Yet, after that fateful day, I was amazed by all the kind people I met. 
 From that day on, I kept going every Sunday. There were so many memories and friends I met 
during the six years of my life being here like camps and the many other field trips.  There were 
also hard times like the exams, which would drive me mad when having to study.  Now I would 
like to go into the thing that makes me love CK so much, which are the life lessons that CK has 
taught me. 
 

CK has taught me many different lessons but I have one that really stands out.  The first 
one was the time Anh Vũ taught the class I was in about acceptance.  One day in class Anh Vũ, 
decided to tell the class about the Orlando shooting.  Before starting class, I had an empty feeling 
inside.  Finding out that someone had so much hatred against LGBTQT to shoot them in a club 
confused so much.  Going to Viet school was not something I was looking forward to.  The class 
started off like it always did with everyone taking out their pencils to take notes.  Yet, inside I 
didn’t have the drive to do anything.  I don’t remember what happened the first half of the lesson 
but when the words “Orlando Shooting: came out of Anh Vũ ’s mouth, I perked up and started to 
really listen in. He talked about how he heard it on the news and how shocked he was.  I was 
really intrigued and started to pay close attention.  After the lesson kept continuing,  Anh Vũ 
then started to talk about equality and compassion. I realized, that as long as I am walking the 
earth that everything I say or do needs to positively affect the world and we need to love one 
another no matter how different one’s views are.  I will carry that lesson for the rest of my life. 
 

As someone who’s been at CK for more than half of my life, I’ve got to say this school is 
really life changing and without it, I wouldn’t be the person I am today. Thanks for reading. 
 
Võ Vinh 
Thiếu Nam 
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GGĐĐPPTT  3300tthh  AAnnnniivveerrssaarryy  EEssssaayy  
 
         Throughout my life I have encountered many life changing experiences. I have learnt 
that these experiences can be positive or negative. As long as I was willing to be open minded to 
all experiences, I was able to turn any experience into a beneficial one. One of these beneficial 
experiences is GĐPT. 
        There was a period of time that I was part of GĐPT as a Oanh Vu Nam. I had left due to 
moving further away from where GĐPT meets every Sunday. It would not be until 5 years later, 
due to my brother, that I would rejoin GĐPT as a Thieu Nam. The past 3 years since I rejoined 
GĐPT has changed me as a person. 
        Here, at GĐPT, we learn about Dharma, Buddha’s teaching, that we can apply to our 
everyday life. We do not have to agree to everything we are taught, and can believe that some 
things should be changed. Compared to the time when Buddha was still alive, not all Dharma 
teachings can be applied in its original form. That is why I like the open mindedness of the 
teachings. 
        Buddhism, however, is only one part of GĐPT. The part that I believe had the biggest 
impact on me is the community. Anyone who is interested in our group is accepted. There are 
some people who are forced to join us, but end up wanting to go on their own over time. Of 
course, there are those who end up still not wanting to go, but they have their own reasons. This 
acceptance makes GĐPT feel like a family. 
        As a family, we learn to work together towards a common goal. For example, in Thieu 
Nam, we perform lion dances from time to time. We grow as a team with people having their 
own role. From time to time, as a result of how many boys there are, there are people who do not 
have a distinct role. Instead, they are trained to do one of the current role for when they replace 
the person who currently fills that role. There are also people who support us in the background, 
which is the rest of our family. 
        That, however, is only a small example of what it means to be a family. A larger example 
is when we go to camps. Everyone has to pitch in to help set up the campground. Tasks are split 
up based on who is available and their strengths. People cover for each other where they may be 
lacking in physical capabilities. We learn to take initiative and help where needed. 
        Throughout these past 3 years, I have learned to apply our Dharma teachings to my own 
life. There are times that I do struggle to apply them properly, but that is part of the learning 
process. Our GĐPT family has taught me the meaning of compassion and helping others out. 
Even if there are disagreements, we are still willing to help each other out. This is a change from 
what I was like before I rejoined GĐPT. 
 
        I have not been at GĐPT as long as others. However, I have seen the going of members, 
the addition of new members, the change in members, and the lessons learnt. From these few 
years, I have seen that the most important thing in GĐPT is the open mindedness to the change 
of one’s self. 
 

Justin Trần Vĩnh Khiêm (Thanh Nam) 
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 Nhắc đến Gia Đình Phật Tử Chánh Kiến... nhiều người nghĩ rằng đây chỉ là nơi chúng ta 
tìm hiểu về Phật giáo. Nhưng đối với em, đây là một nơi đầy kỷ niệm và niềm vui.  Em đến 
GĐPT khi em đang học lớp 5. Kể từ lúc đó đến bây giờ đã được 6 năm và mỗi tuần, em vẫn 
mong đợi đến ngày sinh hoạt.  Thời gian em sinh hoạt tại GĐPT Chánh Kiến ngày chủ nhật là 
khi em có thể quên đi những căng thẳng và kỳ vọng được đặt vào em trong tuần.  Trong thời gian 
ở đây, em đã làm quen được nhiều bạn mới, cải thiện bản thân và phát triển được nhiều kỹ năng. 
 
 Sinh hoạt không phải là điều duy nhất chúng ta được làm tại GĐPT.  Ngoài ra còn có rất 
nhiều hoạt động như những khóa tu, các kỳ trại, lễ hội Việt (như tết trung thu và hội chợ tết), và 
những ngày đi chơi với các bạn đoàn sinh.  Những ngày sinh hoạt bình thường đã giúp em trở 
thành một người tốt hơn (bằng cách học Phật Pháp và làm lễ Phật).  Các hoạt động khác đã làm 
cho em trở thành một người kiên nhẫn hơn, và đã giúp em phát triển khả năng lãnh đạo và tinh 
thần đồng đội. Các ngày hoạt động này cũng đã cho em cơ hội thử thách những điều mới mà em 
sẽ không bao giờ được thực hiện riêng mình.  Mỗi lần chúng em được đi đâu đó hoặc làm điều gì 
đó khác biệt là một lần những kỷ niệm mới được tạo ra. 
 
 Khi em nghĩ đến GĐPT Chánh Kiến, em nghĩ đến gia đình.  Em luôn cố gắng để làm 
gương cho những em đoàn sinh Oanh Vũ và em cũng nhận được nhiều lời khuyên từ các anh chị 
lớn và huynh trưởng.  Một trong những điều quan trọng nhất mà em đã đạt được trong mấy năm 
sinh hoạt tại GĐPT là những kỷ niệm để nhớ suốt đời.  Em sẽ luôn nhớ đến những ngày Oanh 
Vũ, khi mình đã được thưởng nhiều bánh kẹo và được học làm các hàng thủ công và cách xâu 
hạt.  Khi đã trở thành một thiếu nữ, em đã có được nhiều kỷ niệm mới khi em tập múa, trong thời 
gian tâm tình tại trại và ở tất cả những ngày đi chơi với các bạn đoàn sinh.  Trường học là nơi để 
chuẩn bị cho nghề nghiệp tương lai của bạn, nhưng GĐPT sẽ dạy cho bạn về cuộc sống.  GĐPT 
đã trở thành một phần lớn trong đời em và không có nó, em sẽ không trở thành người em là ngày 
hôm nay. 

Trần Diễm Thy (Thiếu Nữ) 
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              ThÖ         3 
 Kính tặng sư cô 
Thích Nữ Tịnh Quang 
 
 
 
 
 

 
Gặp sư cô lần đầu  
Như đã quen từ lâu  
Chắp tay chào mô Phật 
Búp sen cô mỉm cười  
Cô có nét ngoại tôi  
Người hiền từ phúc hậu 
Tăng thêm sự Kính yêu  
Hôm nay cô hướng dẫn  
Mình sẽ đi tắm rừng 
Tắm rừng nghe hơi lạ  
Không biết làm gì đây 
Ân cần cô nhỏ nhẹ  
Đi không được chụp hình  
Tắt tất cả cell phone 
Không nên gây tiếng động 
Không được nói chuyện riêng 
Nhẹ nhàng đi từng bước 
Dẫn đầu cô đi trước 
Đại chúng bước theo sau 
Cả đoàn nối chân nhau 
Đường mòn ta tiến bước 
Đi chừng vài mươi thước 
Cô dừng lại một lần 
Chỉ dẫn làm động tác 
Mỗi lần một cách khác 
Cách nào cũng thật hay 
Tôi thích nhất cách này 
Cô dạy làm tai nai 
Nghe được nhiều tiếng động 
Giữa núi rừng lồng lộng  
Ô, quả thật tuyệt vời 
Mà tôi chưa hề biết 
 

Động tác làm kế tiếp 
Là quan sát chung quanh 
Xem có gì động đậy 
Dưới hoa lá cỏ cây 
Liền đi về bên ấy 
Việc gì xảy ra đây  
Thấy phải cần giúp đỡ 
Mình ở thế sẵn sàng 
Mang hạnh nguyện Quán Âm 
Tầm thanh và cứu nạn 
Có một con vật nhỏ 
Giống như thằn lằn con 
Màu của nó nghệ vàng 
Nằm ngay đường giữa lối 
Các cháu nhỏ xúm xít 
Mà nó vẫn nằm im 
Để tránh người đi đường 
Dẫm đạp lên mình nó 
Ta đem nó vào lề 
Để kề bên gốc cây 
Bình an ta chúc phúc 
Sau hai giờ tắm mát 
Dưới không khí trong lành 
Một buổi sáng tinh anh 
Tuyệt vời và mầu nhiệm  
Nhân ngày lễ Tạ ơn  
Xin cám ơn tất cả 
Đã nuôi dưỡng thân này 
Rừng Dundas Valley 
Cho tôi nhiều kỉ niệm 
Cúi đầu con đảnh lễ 
Sư cô Thích Nữ Tịnh Quang 

Viên Nguyệt 

 

BBóónngg  MMáátt  
CCââyy  RRừừnngg  
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 Sáng chủ nhật hôm nay, bầu trời đầy mây xám với mưa phùn bay bay, đúng như dự báo 
thời tiết đưa tin mưa kéo dài suốt ngày.  Vậy mình phải mang theo dù và thủ thêm cái áo mưa 
cho chắc. 
 
 Lên đến chùa, Hòa thượng Thích Thiện Huệ đang thuyết pháp.  Mặc áo tràng vào bước 
lên chánh điện. Để khỏi động chúng, tôi nhẹ nhàng ngồi xuống phía sau quý đạo hữu.  Phật tử 
hôm nay không đông lắm nhưng đạo tràng rất trang nghiêm.  Vì đến trễ nên không biết trước đó 
thầy nói những gì, nhưng khi nghe tới đoạn Thầy đi từ Âu sang Á, Úc, Mỹ, Canada…, đi tới 
chùa nào giảng pháp Thầy cũng xin chùa đó một điều kiện nhỏ và đều được các chùa hoan hỉ 
chấp thuận, đó là được phóng sanh.  Tôi nhìn Thầy rất lâu với lòng biết ơn và khâm phục.  Thầy 
đang hành hạnh nguyện của chư Phật, chư Bồ Tát mà đặc biệt là Bồ Tát Quán Thế Âm.  Thầy 
dạy mình muốn làm con Phật, đệ tử Phật mà mình không làm theo những gì Phật và Bồ Tát làm 
mà cứ làm ngược lại dâng chút hoa quả để cầu xin thì mình nên xem lại mình.  Thật là chí lý.  
 Hôm qua Vu Lan Thầy có đề cập tới việc phóng sanh và sáng nay Thầy giải thích thêm 
tường tận.  Tôi thầm nghĩ cuộc đời vô thường này, nay vầy mai khác, mình đâu ngờ rằng có 
những tháng ngày chạy giặc ở vùng lửa đạn trên quê hương Việt Nam đã màn trời chiếu đất, thập 
tử nhất sinh.  Rồi những ngày lênh đênh trên biển cả đã bao phen nguyện cầu Bồ Tát Quán Thế 
Âm.  Rồi những tháng năm ở trong trại tị nạn Đông Nam Á như chim lồng cá chậu khổ biết 
chừng nào, ngày đêm lại mong cầu được phép mầu cứu giúp.  May mắn thay trên cõi đời này vẫn 
còn nhiều người có tâm Bồ Tát hoặc Bồ Tát thị hiện làm người, nhiều quốc gia giàu lòng nhân 
đạo đã cứu vớt cưu mang, tôi như được tái sinh lần thứ hai tại xứ Canada này.  Mặc dầu nghiệp 
lực chúng sanh có khác nhưng chung quy đều muốn được sống tự do.  Thầy dạy nhiều và nhiều 
lắm, tôi muốn nghe Thầy nói nữa nhưng đã hết giờ phải hồi hướng.  Sau pháp thoại là cúng linh 
và cúng thí thực, xong lễ tất cả Phật tử thọ trai và sắp xếp xe để chuẩn bị lên đường. 
 
 Từ chùa Hiếu Giang đến địa điểm phóng sanh khoảng 1 giờ lái xe, nơi đây là một bãi để 
ca nô lên xuống trên sông Ottawa.  Xe tải chở cá cũng đã đến.  Trời vẫn còn mưa không dứt. 
 Đoàn người gồm Hòa thượng Thích Thiện Huệ, Thầy Phước Tuệ, Thầy Tâm Nguyên, Sư cô 
Viên Tánh… cùng với khoảng 20 Phật tử, tất cả phải che dù để làm lễ phóng sanh.   Những xô cá 
từ thùng lớn vớt ra được các anh Giác Tiên, Giác Tấn, Minh Nguyện… nặng nề khiêng xuống 
bãi.  Chúng tôi phải cởi bỏ giày dép, xắn quần xuống nước.  Cá được thả ra từ bàn tay của mọi 
người. 

Có một con cá to mình nó bị đỏ trông nó lờ đờ bơi không muốn nổi được Hòa thượng đưa 
hai tay vớt nó lên trước bao ánh mắt thương hại, không biết thầy chú nguyện gì mà khi thả xuống 
nó bơi được bình thường, ai cũng mừng vui như có phép lạ thật nhiệm màu.  Tôi có cảm nhận tất 
cả số cá này đều vui mừng thoát nạn được trở về với thế giới của chúng.  Có nhiều con vẫy vẫy 
đuôi như chào tạm biệt, có những con còn lội vòng qua vòng lại chạm vào chân chúng tôi như tỏ 
lòng tri ân. 
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 Thương nhất là cụ bà mẹ của Sư cô tuổi đã ngoài 90 cũng đi theo chịu ướt chịu lạnh để 
nhìn thấy niềm vui của cá được tự do.  Cháu tôi 3 tuổi cũng muốn tham gia xuống nước chen vào 
xem cho bằng được.  Sư cô bảo Huệ Tâm thả cá đi, Huệ Tâm rút hai tay vào sợ cá cắn nhưng lại 
muốn xem.  Thật ra dưới mắt cháu, những con cá Bass này to lắm. Mười mấy xô cá khoảng 700 
lbs, mấy trăm con cá đã được trả tự do trở về sông nước bao la của nó.  Niềm vui mừng giữa 
người và vật ôi cảm động biết bao.  

Chúng tôi rời bãi chia tay nhau bằng nụ cười hoan hỉ hẹn chào nhau kỳ tới.  Đường về 
khá xa nhưng lòng mọi người cảm thấy an lạc viên mãn.  Với tâm thành tri ân Hòa thượng, Đại 
đức, Tăng ni đã gieo duyên lành cho chúng con thực hành hạnh nguyện từ bi của Bồ Tát Quán 
Thế Âm. 
 

Viên Nguyệt 
 
 

 
 

 
HÌNH ẢNH GĐPT CHÁNH KIẾN 
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GGiiaa  ĐĐììnnhh  PPhhậậtt  TTửử  HHưươơnngg  ĐĐààmm  
HHaammiillttoonn,,  OOnnttaarriioo    

 
 GĐPT Hương Đàm tại thành phố Hamilton, một đơn vị được tạm gọi là em út của Nhà 
Lam tại Canada. Đúng là út cho nên "giàu út ăn và khó út chịu". Từ khi chào đời đến nay GĐPT 
Hương Đàm chỉ gặp những điều may mắn. Đó là nhờ đơn vị Hương Đàm có Thầy Cố vấn Giáo 
hạnh là Thượng Tọa Thích Tâm Đăng, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên của Giáo Hội 
PGVNTNHN tại Canada. Ngoài ra Thầy lúc còn thiếu thời từng là huynh trưởng cấp Tập 
GĐPTVN, nên Thầy đã chuẩn bị rất là chu đáo cho Hương Đàm. 
 Đúng là gốc GĐPT nên tiến trình thành lập GĐPT Hương Đàm rất khiêm cung theo 
phương châm "chậm mà chắc". Từ thập niên 2010 Thượng Tọa đã tổ chức được những lớp Việt 
ngữ nho nhỏ trong con em của phật tử Chùa Hương Đàm. Các lớp Việt ngữ ngày càng đông và 
thầy cô giáo Việt ngữ đều là Phật tử yêu nghề mến trẻ rất thích hợp trở thành huynh trưởng 
GĐPTVN, phải mở ngoặc ghi ơn Đạo Hữu Đào Trọng Tường đã góp sức lực và tài lực để duy trì 
và phát triển các lớp Việt ngữ cho chùa Hương Đàm và sau nầy lại tiếp tục yểm trợ rất tích cực 
cho GĐPT Hương Đàm. Dù vật Thầy trụ Trì cũng rất là kiên nhẫn vẫn chưa vội thành lập GĐPT, 
Có lẽ vì trong hàng ngủ thầy cô giáo dạy Việt ngữ Thượng Tọa không có một huynh trưởng 
GĐPTVN vào cả dù chỉ là cấp Tập. Để bắt đầu đưa các lớp Việt Ngữ Hương Đàm hòa nhập sinh 
hoạt chung với các đơn vị GĐPT tại miền Đông Canada Thầy đã thành lập Đoàn Thanh Thiếu 
Niên Phật Tử Hương Đàm vẫn được mặc áo Lam và cài hoa sen trắng như một đơn vị GĐPT 
Việt Nam. Thanh Thiếu Niên Phật Tử Hương Đàm nầy đã tham gia trại Chánh Pháp, Liên Gia 
Đình trong quản hạt Miền Đông Canada do 2 đơn vị Quan Âm và Chánh Kiến khởi xướng vào 
tháng 7 năm 2012 tại Landon Bay, Kingston. 

Sau kỳ trại nói trên Đoàn Thanh Thiếu Niên Phật Tử Hương Đàm đã có đủ thắng duyên 
để trở thành một đơn vị GĐPTVN truyền thống, Thượng Tọa Tổng Vụ Trưởng, Trụ Trì chùa 
Hương Đàm đã lên tiếng yêu cầu BHD hỗ trợ để thành lập GĐPT Hương Đàm. 

 
Được Thầy Tổng Vụ Trưởng dạy bảo BHD “y giáo phụng hành” Phái đoàn BHD gồm: 

Huynh Trưởng Trưởng ban Minh Chơn, Htr. Đồng Duyên Trương Đình Phước, Htr. Chiếu Lực 
Đại diện BHD tại Miền Đông Canada, còn có Htr. Giác Thành của đơn vị Chánh Kiến và Htr. 
Nguyên Tịnh thuộc GĐPT Pháp Vân Missisauga cùng về chùa Hương Đàm để tham dự phiên 
họp đầu tiên với quý Đạo hữu chùa Hương Đàm, với thầy cô giáo Việt ngữ vào lúc 2 giờ trưa 
chủ nhật ngày 24 tháng 02 năm 2013. Thành phần tham dự phiên họp như sau: 

Thành phần tham dự: 
- Chủ tọa và chứng minh: Thượng Tọa Thích Tâm Đăng 
- Trưởng Ban BHD/GĐPTVN tại Canada: Minh Chơn Nguyễn Văn Chính 
- Đại Diện BHD miền Đông Canada: Chiếu Lực Ngô Quốc Dũng. 
- UV ngành Nam BHD: Nguyên Tịnh Phạm Xuân Quang- Các đạo hữu thầy cô giáo lớp Việt 
ngữ Chùa Hương Đàm và đạo hữu Phật tử chùa Hương Đàm: Anh Mùi, Anh Hợi,  Chị Hồng, 
Chị Yến, Anh Tường, anh Thâm, anh Tơ, anh Bình, chị Lài, chị Thoa, anh chị Quân, anh chị 
Công , v.v.. (còn vài vị không nhớ tên) 
- Tổng số tham dự trên 20 vị quan tâm đến sự hình thành một đơn vị GĐPT tại Chùa Hương 
Đàm. 
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 Từ đó, toàn thể đại chúng tham dự đồng tâm hiệp lực y lời giáo huấn phân công của 
Thầy và một Ban Huynh Trưởng lâm thời GĐPT Hương Đàm chào đời dưới sự chứng minh của 
Thầy Tổng Vụ Trưởng, Trụ Trì chùa Hương Đàm.  

Thành phần BHT Lâm Thời GĐPT Hương Đàm Như sau: 

Cố Vấn Giáo Hạnh: Viện chủ Chùa Hương Đàm, Thượng Tọa Thích Tâm Đăng 
 
Huynh Trưởng Điều Hành Gia Đình: 
- Gia Trưởng: Bác Tâm Thiện Nguyễn Mùi 
- Liên Đoàn Trưởng Nam: Htr Tâm Minh Thức Trần Đình Hợi 
- Liên Đoàn Phó Nam: Htr.  Nguyên Tịnh Phạm Xuân Quang 
- Liên Đoàn Phó Nữ: Htr. Tập sự Nguyên Anh Phan Thị Yến 
- Thư Ký Kiêm Thủ Quỹ: Htr. Tập sự Ngọc Nữ Vưu Hồng 
 
Huynh Trưởng Điều Khiển Đoàn: 
- Đoàn Trưởng Thiếu Nam: Htr. Tâm Minh Thức Trần Đình Hợi (kiêm nhiệm). 
- Đoàn Phó Thiếu Nam: Htr. Tập sự  Thiện Đạt Trần Văn Thâm. 
- Đoàn Trưởng Thanh Nữ: Htr. Tập sự Nguyên Hạnh Lê Thị Ngọc. 
- Đoàn Phó Thanh Nữ: Htr Tập sự Phan Thị Bích vân. 
- Đoàn Trưởng Thiếu Nữ: Htr. Tập sự Nguyên Anh Phan Thi Yến (kiêm nhiệm). 
- Đoàn Phó Thiếu Nữ: Htr Tập sự Quảng Thiện Nguyễn Thị Lành. 
- Đoàn Trưởng Oanh Vũ Nam: Htr. Nguyên Tâm Trần Minh Tơ. 
- Đoàn Trưởng Oanh Vũ Nữ: Htr. Tập sự Quảng Hồng Văn Thị Lài. 
- Đoàn Phó Oanh Vũ Nữ: Htr. Tập sự Nguyên Lệ Lê Thị Thoa. 
 
Ban Bảo Trợ: 
- Đạo hữu Đào Trọng Tường - Anh Chị Quân - Anh Chị Công - Quý Đạo Hữu hiện diện (Chiếu 
Lực không biết tên) 

Với sự hỗ trợ hành chánh, sinh hoạt về mọi mặt GĐPT Hương Đàm sinh hoạt tiến rất 
nhanh nhờ sự hy sinh của Htr. Nguyên Tịnh hằng tuần lái xe gần 1 giờ đồng hồ từ Brampton về 
Hamilton để sinh hoạt với đơn vị Hương Đàm, vì sự công cử của BHD, vì Thầy đã phân công 
anh giữ chức vụ Liên Đoàn Phó GĐPT Hương Đàm như trên.  

 Nhân duyên hòa họp rất mau sinh hoạt trong một thời gian ngắn đơn vị GĐPT Hương 
Đàm đã được BHD ban hành quyết định công nhận GĐPT Hương Đàm là một đơn vị GĐPT 
chính thức của tổ chức GĐPTVN. Sau khi nhận quyết định cộng nhận của BHD, BHT GĐPT 
Hương Đàm triệu tập phiên họp BHT vào ngày 21 tháng 4 năm 2013, quyết định tổ chức lễ Ra 
Mắt đơn vị GĐPT Hương Đàm vào ngày 25 tháng 05 năm 2013. 

Từ đó đến nay đơn vị Hương Đàm đã đăng cai nhiều Lam sự do BHD tổ chức vì Hương 
Đàm là Đạo Tràng gần như một Từ Đàm thứ 2 tại Canadạ. Thầy Vụ Trưởng luôn luôn mở rộng 
vòng tay để tạo cơ duyên cho tổ chức GĐPTVN tại Canada ngày càng vững chắc trên xứ Tuyết. 

 
(Ghi nhanh giờ thứ 25 trước khi báo lên khuôn theo lệnh của anh Trưởng Ban vì lịch sử 

sinh hoạt của GĐPT Hương Đàm không thể thiếu trong quyển Kỷ Yếu lịch sử nầy)    
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HÌNH ẢNH GĐPT HƯƠNG ĐÀM 
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Tâm Minh Thức 

 
 
 

Ngày đầu tiên theo bạn đến chùa, trong lòng em có rất nhiều cảm xúc khác nhau, cảm 
thấy rất bỡ ngỡ, lo lắng, hồi hộp: Không biết đến chùa có gì vui không? Chưa hình dung ra được 
điều gì, chỉ nghe lời bạn nói “ đến chùa được sinh hoạt với GĐPT rất vui, có các anh chị huynh 
trưởng rất dể mến, các bạn đoàn sinh rất dể thương…” càng làm cho em có cảm giác nôn nao, 
muốn đi thật nhanh để được đến chùa. 

 
Sự bỡ ngỡ lạ lùng, e thẹn ban đầu chỉ trong thoáng chốc, vì khi vừa vào đến sân chùa, bạn 

em đã giới thiệu ngay em là bạn đoàn mới với các anh chị đang đứng ở đó.  Các anh chị đều nở 
những nụ cười rất thân thiện làm cho em cảm thấy yên tâm, một chị huynh trưởng đã rất nhanh 
nhẹn nắm lấy tay em, dắt em đi vào phía trong một căn nhà mà sau nầy em mới biết đó là Đoàn 
quán, nơi sinh hoạt của Gia Đình. 

Căn nhà tuy nhỏ nhưng em có cảm giác rất ấm áp và gần gũi.  Ngay từ những giây phút 
ban đầu, em đã được các anh chị đón tiếp ân cần.  Sau khi làm lễ Phật, tiếp theo là lễ Gia Đình, 
em lại được giới thiệu với mọi người, tất cả đều vỗ tay chúc mừng và hát bài hát rất dể thương “ 
Chúng ta là chim, bốn phương bay về đây…”từ đó cho đến suốt cả buổi sinh hoạt, trong người 
em luôn có cảm giác tươi vui lạ. 

 
GĐPT mà em đến và mãi sau này không bao giờ em nghỉ đi sinh hoạt một buổi sáng chủ 

nhật nào là GĐPT Hương Đàm. Chùa là một ngôi nhà thờ, nhưng thầy trụ trì mua lại và tu sửa 
chánh điện rất trang nghiêm, dể thương, địa thế rất thuận tiện cho những ai đi xe bus, chùa em rất 
được nhiều khách tham quan  ghé thăm, nhất là những người Tây phương khi thấy chúng em 
sinh hoạt, với lối ăn mặc rất giản dị nhưng mạnh mẽ, họ cảm thấy rất vui và hỏi thăm rất nhiều 
điều.   

Điều đáng nói là sự sinh hoạt của tổ chức GĐPT rất có nề nếp, có trình tự hẳn hoi, giờ 
nào việc nấy.  Hàng tuần được nghe các anh chị kể những câu chuyện, những bài Phật Pháp, học 
và làm theo lời Phật dạy, tránh làm điều dử, nên làm các việc lành, tránh xa cái xấu, cái ác, làm 
những việc có ích lợi cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội.  Thực hành các hạnh nguyện 
      “ Tinh Tấn, Từ Bi, Trí Tuệ. Thanh Tịnh, Hỷ Xã”.  Những bài hát, những trò chơi vui nhộn, 
những tràng pháo tay, mhững nụ cười sảng khoái….Không chỉ làm cho em thấy bớt căng thẳng 
sau một tuần học hành, làm việc mà còn là những bài học vô cùng quý giá cho cuộc sống của 
chúng em. 

 
Giây phút bồi hồi và lưu luyến  nhất trong mỗi buổi sinh hoạt có lẽ là lúc tay trong tay, 

cùng đồng thanh cất lên bài ca Giây Thân Ái “....tay sắp xa nhưng tim không xa….Đường tuy xa 
nhưng tình bao la….” Rồi tất cả đều bắt “ Ấn Cát Tường” chào nhau.  Đó là một lời chúc tốt 
lành, một lời nhắn nhủ chân thành rằng “ Anh em chúng ta là một gia đình, dù cho mai này có 
thể vì một lý do nào đó mà anh chị em chúng ta có chia xa thì cũng không bao giờ chúng ta quên 
được nhau.” 
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Sau mỗi buổi sáng chủ nhật sinh hoạt xong, trên đường về trong lòng em luôn có một 
cảm giác lâng lâng, cảm thấy có một thứ động lực rất là lạ, hứa hẹn cho một ngày mai bắt đầu 
đầy tươi sáng./. 

Hamilton, 
Ngày 12, tháng 08, năm 2017. 

 
 

                                      
 
 
(Phỏng vấn - Tiếp theo trang 70)  

 
Thưa các anh, các chị, và các bạn Lam viên thân mến, 
 
 BHD Gia Định có tặng mỗi đại biểu trong Đại Hội Huynh Trưởng Thế Giới Kỳ IV vừa 
qua một bức liễn: “Chung một Lý tưởng, trọn một đời Lam”. Bức liễn nầy gợi cho chúng ta 
nhiều vấn đề để suy tư, nhất là đối với những anh chị em huynh trưởng hải ngoại. 
Làm thế nào để Lý Tưởng của người huynh trưởng GĐPT bền vững, không phai mờ ? Làm thế 
nào để chúng ta có thể “Trọn một Đời Lam” với thế giới vật chất hiện nay ?  

Dĩ nhiên, mỗi huynh trưởng sẽ có một câu trả lời riêng cho chính mình... 
 
 Qua bài phỏng vấn này, chúng tôi hy vọng đã phát họa được Chân Dung của Htr Tâm 
Trí, Htr Tâm Đăng và Htr Tâm Minh qua các giai đoạn thăng trầm của dòng đời thực tế với cuộc 
đời Lý tưởng. Ba cuộc đời đầy sóng gió với những trách nhiệm rất ư là khác biệt phải chu toàn, 
đã phủ trùm toàn bộ đời sống thực tế của người cư sĩ tại gia. Xuyên suốt bài phỏng vấn, các anh, 
chị tiền bối phải chăng đã vạch rõ cho chúng ta thấy chẳng có gì trái ngược, chống đối giữa dòng 
đời thực tế và cuộc đời Lý Tưởng? Đời và Đạo: tuy hai mà một. Hay nói cách khác: sống Đạo 
trong cuộc Đời! Mong mõi tất cả chúng ta, nhất là các bạn huynh trưởng trẻ hải ngoại có thể học 
hỏi được trong đây ít nhiều… để có thể sống “Trọn một đời Lam”. 
 
Ấn Cát Tường Thân thương Chào nhau,  
Thị Nguyện 
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VVẠẠNN  HHẠẠNNHH  GGIIAA  ĐĐÌÌNNHH  LLAAMM  TTHHÂÂNN  TTHHƯƯƠƠNNGG  
TToorroonnttoo,,  OOnnttaarriioo    

 
Mỗi năm khi mùa Phật Đản trở về, chúng mình, GĐPT Vạn-Hạnh, lại cùng nhau hân hoan đón 
mừng chu niên. Thời gian trôi nhanh… Vạn-Hạnh đã phuc hoạt được sáu năm. 
Hồi tưởng lại những ngày tháng đầu gia đình băt đầu phục hoạt mà cảm thấy tràn đầy niềm 
thương cảm. 
Như một duyên lành, vào dịp nghỉ lễ năm mới dương lịch 2010, chị Khánh Trang, con gái của 
anh cả Tâm Trí, đã từng sinh hoạt cùng cả hai gia đình Vạn-Hạnh và Thiên-Hương, đang  sống 
tại Virginia (USA) trở về Toronto thăm gia đình.  Trang ngỏ ý muốn họp mặt tất cả anh chị em 
lam viên đã từng sinh hoạt hai gia đình  
Vào thời gian đó, cả hai gia đình Vạn-Hạnh và Thiên-Hương đều đã ngưng sinh hoạt. 
Hôm đó anh chị em chúng mình đã cùng trở về họp mặt tại chùa Xá Lợi là nơi gia đình Vạn-
Hạnh ngày xưa sinh hoạt. Có anh cả Tâm Trí, hai bác Mâu, gia trưởng GĐ Thiên-Hương, anh 
Minh Trí và nhiều anh chi em lam viên mình. 
Tay bắt mặt mừng, bồi hồi cùng nhau ngồi ôn lại kỷ niệm sinh hoat của hai gia đình ngày xưa. 
Ngâm ngùi , nuối tiếc vì cả hai gia đình đều không còn sinh hoạt nữa. 
 
Và chúng mình đã cùng nhau ước nguyện sẽ cố gắng kết hợp xây dựng lại gia đình. 
Sau nhiều lần họp bàn, vì sẽ sinh hoạt tại chùa xá Lợi nơi Gia Đình Vạn-Hạnh sinh hoạt còn đầy 
đủ cờ, con dấu, bảng tên, đoàn quán, nên anh chị em đồng ý chọn tên gia đình là Vạn-Hạnh.  
Như một phép nhiệm mầu, Gia đình Phật Tử Vạn-Hạnh phuc hoạt từ ngày đó.  Thành lập ban 
huynh trưởng, cung thỉnh Thầy trụ trì chùa Xá Lợi, Sư Minh Giác, làm Thầy cố vấn Giáo hạnh, 
bác Nguyên Huy làm gia trưởng, anh Minh Trí làm cố vấn gia đình và anh  Nguyên Thận  nhận 
trách nhiệm Liên đoàn trưởng. 
Anh Nguyên Thận từ đó kêu gọi anh chị em lam viên trở về sinh hoạt. 
Thương làm sao những ngày tháng đầu chỉ có vài đoàn sinh là con cháu của BHT. Hai bác gia 
trưởng tuần nào cũng có mặt động viên gia đình. Với quyêt tâm gầy dựng lại gia đình, sáu tháng 
sau Vạn-Hạnh đã có đủ bốn đoàn.  
Nhân ngày đại lễ Phật Đản PL 2055 gia đình được BHD gởi quyết định công nhận gia đình Vạn-
Hạnh phục hoạt và từ đó ngày đón mừng Phật Đản cũng là ngày mừng chu niên của Vạn-Hạnh. 
 
Chúng mình hãy cùng nhau đoc lại những câu vè của chị thư ký Nhuận Giác viết về Vạn-Hạnh: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nghe vẻ nghe ve 
Nghe vè Vạn-Hạnh 
Ngày Rằm Tháng Tư 
Đức Phật Đản Sanh 
Vạn-Hạnh ra đời 
Trên Thầy Giáo Hạnh 
Là Sư Minh Giác 
Hai bậc Gia Trưởng 
Bác Mậu Kính thương 
 

Lo cho đàn con 
Bảo trợ, Cố vấn 
Anh Tú, Anh Cường 
Theo sát đàn em 
Chăm lo từng chút 
Liên Đoàn Trưởng Cẩn 
Trách nhiệm nặng nề 
Lo từ nghi lễ 
Hành hương, picnic 
 

Đến chuyện khuyến khích 
"dạ, thưa, chào Kính" 
Còn bên ngành Nữ 
Có chị Dung mình 
Hòa cùng Oanh Vũ 
Phật Pháp, hát ca 
Các em đều mến 
Cạnh bên Thư Ký 
Chị Tuyết nhà ta 
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 Đời sống lam thật là vi diệu... Buồn, vui, thương, cảm, chan chứa niềm an lạc.  Chỉ có tự 
chính mình dấn thân, trải nghiệm mới cảm nhận được tình lam đầm ấm như thế nào. 
 

 Dòng đời trôi... anh chị em chúng mình có người giờ tóc đã hai màu , người thì bận bịu 
gia đình, người thì vì công việc phải đi làm xa. Dù trong hoàn cảnh khó khăn nào, nhưng trong 
tim mỗi người vẫn luôn  miệt mài, gắn bó với màu lam. Nguyện cầu cho chúng mình sẽ luôn 
chân cứng đá mềm, mãi luôn tràn đầy niềm tin yêu .  
 

 Nguyện ước đàn em thơ sẽ lớn khôn,,trở thành những thiếu nam, thiếu nữ và sẽ là những 
huynh trưởng trẻ tiếp nối mục đích và lý tưởng cao đẹp của gia đình Phật Tử.   

Tâm hồn ngập tràn hạnh phúc khi nghe các em vang ca… 
 

“Tôi yêu màu lam là màu thêm sức sống. Tôi yêu màu lam màu kết bao tình thương…” 
 

Diệu Thanh & Nhuận Giác 
Vu Lan PL.2061 

 
 

 

Tập đọc ê a 
Lễ nghi, Sử, Địa 
Nước Việt Nam ta 
Thành thật tri ân 
Tình thương quý Bác 
và nhiều phu huynh  
Bảo trợ tài chánh  
Chăm sóc thương yêu 
Cơm nước đủ đầy 
Đoàn sinh Vạn-Hạnh 
Chỉ việc học, tu 
Mọi người hoan hỷ 
Trên dưới thuận hòa 
Cả nhà vui vẻ 
Kết thúc bài vè 
Nhân mùa vu Lan 
Gia Đình Vạn- Hạnh 
Xin đư ợc chúc Thầy  
Pháp thể khinh an 
Chúng sanh dị độ 
Chúc Bác Gia Trưởng 
Phước như Đông Hải 
Thọ tựa Nam Sơn 
Các anh chị em 
Lam viên xa gần 
Càng thêm tinh tấn 
 

Đừng quên Y Tế 
Phúc cùng với Tính 
Quan trọng lắm nhe 
Trong các trại Hè 
Du ngoạn, đá banh 
Chạy đôn, chạy đáo 
Lo cho đầy đủ 
Dụng cụ thể thao 
Thức ăn, nước uống 
Vừa học vừa chơi 
Kiện thân, minh trí 
Còn bên ngành Nữ 
Hạnh, Loan, Trân, Thủy 
Thêm có Khánh Vân 
Hướng dẫn các em 
Ra mắt cộng đồng 
Trung thu ca múa 
Các buổi gây quỹ 
Cứu trợ bão lụt 
Các em góp phần 
Thêm lớp Việt Ngữ 
Cô Bê , Cô M ỹ 
Cô Trúc, Cô Lan 
Cô Linh, Cô Hồng 
Cô Phêu ,Cô Uyển 
Hết lòng dạy trẻ 
 

Cứ lo bày chuyện 
Hình vẽ, thơ ca 
Chị Dinh Thủ Quỹ 
Lo việc chi tiêu 
Cho mỗi cuộc vui 
Càng thêm hứng thú 
Ngành Nam, ngành Nữ 
Thanh, Thiếu, Oanh Vũ 
Năm đoàn có đủ 
Không nhiều...nhưng vui 
Cùng nhau sinh hoạt 
Huynh trưởng trước sau 
Bận bịu gia đình 
Việc làm, con nhỏ 
Nhưng không nở bỏ 
Gia đình thân thương 
Ngành Nam thì có 
Anh Dục, anh Duy 
Anh Minh, anh Ngọ 
Việt cùng với Quốc 
Lại có Trung, Sơn 
Thêm Tài với Vũ 
Cổng trại, nút giây 
Hát hò, quản lửa 
Còn anh Hoàng nữa 
Đàn giỏi, hát hay 
 



 

109/156 Kỷ Yếu 30 Năm Thành Lập BHD/ GĐPTVN/ CAN 

 
 

֎ 
 
 

Mấy tuần nay khi soạn lại một số hình cũ ngày xưa của Gia Đình Phật Tử Vạn Hạnh -
Toronto, tôi có cảm giác như đang quay lại một đoạn phim trong đời của anh chị em chúng tôi 
cách đây hơn 30 năm.  

 
Trong chiếc hộp giấy này là tất cả những gì tôi gìn giử bao năm qua, kể từ khi tôi rời xa 

Gia Đình, nào là hình ảnh sinh hoạt, vài cái gút dây, huy hiệu, bản tên, chiếc còi cũ kỷ đã đóng 
teng theo năm tháng và vài ấn bản đặc san Sen Trắng, Tình Lam chất chứa tất cả những chân tình 
của các anh chị em Gia Đình Phật Tử Việt Nam trong những ngày đầu nơi xứ người. Thời gian 
đó là những chuỗi ngày tràn đầy kỷ niệm, vui buồn, nhiệt huyết, nhiệt tâm của tuổi thanh niên 
chúng tôi. 

 
Không nhớ rỏ duyên cớ nào đã đưa tôi đến Niệm Phật Đường Chân Như, môt Niệm Phật 

Đường nhỏ nằm trên đường Spadina, ở lầu thượng. Phía dưới vào thời điểm năm 1982-83 là nhà 
hàng Saigon 2, một trong dăm ba nhà hàng Việt Nam có mặt đầu tiên tại Toronto. Lúc ấy, anh Lê 
Kim Khanh, chị Mỹ Châu, cụ Cung Cảnh Phúc, anh Nguyễn Thanh Hoàng và chị Cung Hồng 
Diễm và gia đình anh Quách Chí Cường là những nhân vật chính trong việc hộ trì Tam Bảo. Với 
sự hướng dẫn tinh thần của cố Hoà Thượng Thích Tâm Châu. Nơi đây, Niệm Phật Đường Chân 
Như, Gia Đình Phật Tử Vạn Hạnh ra đời dưới sự hướng dẫn của huynh trưởng Minh Trí-Quách 
Chí Cường, mở ra một trang mới trong vai trò xuyễn dương, hoằng pháp và hộ trì Tam Bảo của 
GĐPT Việt Nam tại Toronto, Canada. 

 
Thuở ban đầu, chuyện gì cũng khó khăn từ phương tiện đến vật chất. Niệm Phật Đường 

thật đơn sơ và nhỏ hẹp, mùa đông máy sưởi hạn chế không đủ ấm chúng tôi phải mặt nhiều áo để 
tránh cơn lạnh giá buốt len lỏi qua những khung cửa củ mèm mà đã lâu không được tu chỉnh. 
Theo đó là tiếng nhạc, tiếng chuyện trò của thực khách lao xao vọng lên từ nhà hàng phía dưới. 
Cũng may là địa điểm này nằm tại trung tâm phố Tàu nên rất thuận tiện cho mọi người. Anh chị 
em đã kính mời cụ Thái đở đầu gia đình làm Gia Trưởng. Mỗi tuần họp mặt vào ngày Chủ Nhật 
lễ Phật, lễ Gia Đình, sinh hoạt tập thể là niềm vui của chúng tôi. Mọi chuyện lúc đó thật là thú vị 
đối với tôi, lần đầu tiên trong đời được học Phật pháp, hiểu được ý nghĩa của hoa sen trắng tám 
cánh, sau đó không bao lâu được quy y Tam Bảo, lần đầu được thọ năm giới dành cho người 
Phật tử tại gia. Biết bao nhiêu cái lần đầu đầy bở ngở của một người khoác lên mình chiếc áo 
Lam cao cả, thanh khiết. Mổi tuần, cuối ngày ngoài giờ sinh hoạt anh chị em chúng tôi ngồi quây 
quần một góc của chánh điện chia nhau lộc Phật, trao đổi nhau về những sinh hoạt trong cuộc 
sống mới, những kinh nghiệm đã trãi qua trong chuyến vượt biên gian nan, nguy hiểm hay tâm 
sự với nhau về quê cha đất tổ, hầu vơi bớt lòng thương nhớ quê hương. Mỗi Chủ Nhật sinh hoạt 
cũng không có bao nhiêu đoàn sinh, đông lắm là 12-15 người, đến và đi không đều đặn, không 
hứa hẹn. Cuộc sống trên xứ người thuở ban đầu thật gian nan tùy theo hoàn cảnh từng người. Ai 
cũng phải làm lụng vất vả để lo cho gia đình con cái và thậm chí có người phải vừa làm để nuôi 
gia đình ở đây, vừa gởi tiền về Việt Nam giúp người thân mỗi tháng. Cái vất vả, chua cay của 
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những ngày chân ướt chân ráo ở xứ người cộng với tình yêu quê hương, thương người thân còn ở 
lại Việt Nam nung đúc cho chúng tôi sự bền bỉ, nghị lực để lấn lướt qua mọi khó khan. Ngôn ngữ 
bất đồng, văn hóa khác biệt làm cho cuôc sống mới còn khó khăn trong nhiều mặt. Những ngày 
đầu của thập niên 80, tài liệu sinh hoạt GĐPT cũng rất hiếm hoi, các anh chị em cùng nhau sách 
tấn tu học theoPhật Pháp (dành cho GĐPT) do Phật Học Viện Quốc Tế xuất bản. Ngôi Phật 
đường dù nhỏ nhưng cũng đã có nhiều thuận duyên, cố HT Thích Tâm Châu đã làm lễ quy y 
Tam Bảo cho nhiều Phật tử ở đây, trong đó có nhiều anh, chị em chúng tôi.  Tại đây chúng tôi 
một lần được đón tiếp cố HT Thích Giác Nhiên sang thí pháp.  

 
Tại địa phương có cố HT Thích Ngộ Đức thỉnh thoảng ghé thăm và ban pháp từ. Liên 

đoàn trưởng của GĐPT Vạn Hạnh là anh Minh Trí Quách Chí Cường, một người đầy nhiệt tâm, 
nhiệt huyết đối với Tam Bảo và huynh đệ trong Gia Đình. Trong những anh chị em lúc ban đầu 
sinh hoạt tại NPD Chân Như ,tôi muốn được nhắc tên một vài anh chị nồng cốt có mặt thường 
xuyên như những trụ cột giúp cho Gia Đình đứng vững, ngoài anh Quách Chí Cường còn có anh 
Hòa,anh Cung Thái Sơn, Cung Thái Cường, Nguyển Văn Cẩn, Lâm Trường Dũng, Đinh Văn 
Chánh, chị Quách Thị Dung, chị Lê Thị Diệu Hiền, Nguyển Xuân Ngọc, Trương Văn Đức, Trần 
Cẩm Tuyết…v.v. Dần dần một thời gian, chúng tôi có được sư góp sức của một vài cựu huynh 
trưởng đủ duyên đến định cư nơi đây , anh Lữ Thanh Minh, anh Lữ Liệt Vân, ở thành phố 
London có anh Trần Lập, mổi lần có dịp đến Toronto đều dành chút thời gian để viếng thăm 
chúng tôi. Góp gió thành bão, mỗi người một tay chung sức gầy dựng nền móng Gia Đình Phật 
Tử tại Canada trong những ngày phôi thai. Sinh hoạt của GĐPT Vạn Hạnh tuy khiêm nhường 
nhưng sự hiện diện của một đoàn thể tôn giáo là một điều khích lệ trong cộng đồng Việt Nam tại 
Toronto.  

 
Chúng tôi đi vào sinh hoạt của cộng đồng qua những đóng góp vào hội chợ Tết, văn nghệ 

Xuân và phối hợp với những quốc gia bạn như Nhật Bản, Tích Lan, Tây Tạng và Gia Nã Đại 
trong việc tổ chức đại lể Phật Đản Thế Giới (International Wesak) mỗi năm. Ngành nam chúng 
tôi còn kêu gọi bè bạn lập ra đội banh để thi đấu với các đội banh cộng đồng Việt Nam thành lập 
ở từng địa phương vào mùa hè. Phải thành thật mà nói đội banh của chúng tôi thua nhiều hơn 
thắng. Hàng năm Gia Đình tổ chức picnic vào mùa hè và đi xem lá vàng vào mùa thu, khi có dịp 
các anh chị em tụ họp vào nhau ở chung cư của anh chị Lê Kim Khanh-Mỹ Châu để chuẩn bị 
cho những công tác Phật sự, tập múa, tập ca và chuyện trò. Lúc đó làm gì có internet, games hay 
cell phone, iPad để dính hai mắt vào và cũng làm gì có phim bộ để thức suốt thâu đêm ghiền 
gẩm, để rồi sáng hôm sau nhìn vào kiếng thấy mình như con ma trơi. Tình nghĩa anh em rất thân 
ái, anh liên đoàn trưởng Quách Chí Cường mỗi Chủ Nhật sau giờ sinh hoạt còn mời các anh em 
nếu thích đến nhà dùng cơm chiều với gia đình anh và chuyện trò tiếp những việc chưa nói xong 
ở Niệm Phật Đường.  

 
Má của anh Cường thật chất phát và hiếu khách, tiếp đãi các anh chị em chúng tôi với cả 

tấm lòng. Tôi vẩn còn nhớ những ngày còn đi học xa, mổi chiều Chủ Nhật về nhà anh Cường ăn 
cơm và ở lại đó qua đêm để sáng đi sớm đến trường. Sáng thức dậy vừa đi xuống basement rửa 
mặt xong, quay trở lên nhà thì trên bàn đã có một ly cà phê của Bác pha sẳn cùng thức ăn sáng. 
Bác lo cho tôi như người thân trong nhà, Bác luôn căn dặn và nhắc nhở anh chị em chúng tôi, 
mọi người sống hòa thuận và thương yêu nhau như huynh đệ. Khi Bác qua đời tôi nhớ Bác thật 
nhiều, nghỉ đến Bác bao giờ tôi cũng có một cảm giác thương yêu ấm áp của một người mẹ. 
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Càng ngày càng nhiều người Việt đến định cư, Phật Giáo Việt Nam tại hải ngoại theo đó 
dần phát triển đề đáp ứng nhu cầu tâm linh cần thiết cho nhiều người. Duyên hợp, duyên tan sau 
một thời gian Niệm Phật Đường Chân Như không còn nữa. Cố HT Thích Tâm Châu có nơi 
hoằng pháp mới ở chùa A Di Đà.  GĐPT Van-Hạnh về sinh hoạt dưới sự hướng dẫn tinh thần 
của HT Thích Thiện Nghị và hội Phật Giáo Chánh Gíác được dời về cơ sở mới mướn là 21 
Camden Street cách đó không xa. Sau khi sửa và tu bổ lại giờ đây có tên Niệm Phật Đường Hoa 
Nghiêm, với chánh điện rộng rải hơn so với NPĐ Chân Như. Sinh hoạt của chúng tôi có phần 
náo nhiệt hơn, nhiều phụ huynh đã gởi gấm con em vào Gia Đình. Trách nhiệm và vai trò của 
các đoàn trưởng, đoàn phó có cơ hội phát triển. Chúng tôi có được hai đoàn Oanh Vũ, Nam và 
Nử, đoàn Thiếu Nam và đoàn Thiếu Nử. Duyên lành đến chúng tôi có bác Hạnh Ngọc là gia 
trưởng Gia Đình; chúng tôi có Thầy cố vấn giáo hạnh hướng dẩn Gia Đình học theo chương trình 
Phật Pháp biên soạn cho Gia Đình Phật Tử theo từng cấp bậc, các huynh trưởng chịu trách nhiệm 
hướng dẫn các em về chuyên môn. Mùa hè đến, kế bên NPĐ có một công viên nhỏ, chúng tôi 
kéo ra đó để sinh hoạt vòng tròn hay học chuyên môn, chia nhau thổi còi nhận Morse…v.v. Tất 
cả sinh hoạt Phật sự thật đều đặn và theo đúng lễ nghi, từ Phật Đản đến Vu Lan, chu niên, đón 
giao thừa Tết Việt Nam..v.v 

 
Với sự bành trướng của Phật tử tại Toronto và các vùng phụ cận theo làn sóng người Việt 

tỵ nạn, một lần nữa chúng tôi được dời về chùa Hoa Nghiêm, 1000 Queen Street, Toronto. Cơ 
duyên may mắn cho GĐPT Vạn Hạnh, chúng tôi cơ hội đón tiếp nhiều đoàn sinh GĐPT và 
huynh trưởng đến từ các trại tỵ nạn, các anh chị Đoàn Duy, La Dinh, Lê Văn Rớt, Lê Văn 
Cường, Huỳnh Văn Thống, Nhuận Dũng, ‘Tuấn Đìệu’ và nhiều các anh chị em khác đã đến và 
tiếp nối sinh hoạt với tất cả nhiệt tình. Trong thời gian này chúng tôi có duyên lành được đón tiếp 
gia đình của anh huynh trưởng Tâm Trí -Tư Đồ Minh đến định cư tại đây. Giai đoạn này đánh 
dấu sự phát triển của GĐPT Việt Nam và sự hiện diện của một số huynh trưởng GĐPT Việt nam 
khắp nơi tại Canada. Miền tây Canada có anh Trần Văn Lợi, Ngô Quốc Dũng GĐPT Thiện Tâm, 
về miền Đông có anh Minh Chơn-Nguyễn Văn Chính, GĐPT Từ Ân -Ottawa và anh Huỳnh 
Ngọc Trọng GĐPT Quan  Âm ở Montréal. Với sự hiện diện của nhiều huynh trưởng đã tạo điều 
kiện mỡ rộng sinh hoạt GĐPT Việt Nam từ miền Tây lên miền Đông Canada qua việc kết nối 
của các huynh trưởng, dần dần tiến đến việc đại hội huynh trưởng và thành lập Ban Hướng Dẫn 
Trung Ương của GĐPT Việt Nam tại Canada lần đầu tiên tại chùa Hoa Nghiêm. 

 
Hôm nay ngồi viết lại một giai đoạn ngắn trong 30 năm qua, tôi vô vàn cảm kích chân 

tình và nhiệt huyết của những anh chị em giờ đây vẫn còn khoác trên mình chiếc áo Lam thân 
thương. Cách đây không lâu, tình cờ tôi gặp lại thầy cố vấn giáo hạnh của GĐPT Vạn Hạnh ngày 
xưa trong đám tang. Lâu lắm rồi không gặp thầy, có chút ngỡ ngàng lúc ban đầu nhưng tôi không 
ngần ngại bày tỏ những gì tôi muốn nói với thầy. Cám ơn thầy đã hướng dẩn Phật pháp cho tôi 
và các huynh đệ của tôi với tất cả tấm lòng của thầy vào thời điểm đó. Qua thầy tôi biết được thế 
nào là Từ Bi-Hỷ Xả, thế nào là thiện ác,nghiệp báo, thế nào là nhân quả, nhân duyên, Tứ  ân là 
gì. Kể ra chỉ một vài bài học thôi nhưng nếu môt Phật tử biết lấy đó để tu, để học thì đây là 
những bài học vô giá. 

 
  Là người Phật tử, khi anh chị em khoác lên người chiếc áo Lam, cài lên áo huy hiệu sen 
trắng, đầu đội nón Tứ  Ân chỉ bao nhiêu đó thôi mỗi người chúng mình đã có một vốn liếng vô 
cùng quý báu để làm hành trang suốt cuộc đời của mình. Cứ hình dung một người về nương tựa 
Phật, Pháp, Tăng, gìn giử năm giới, sống theo châm ngôn Bi Trí Dũng và năm điều luật của 
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GĐPT với năm hạnh Tinh Tấn, Từ Bi, Trí Tuệ, Thanh Tịnh, Hỷ Xả biểu tượng của các chư Phật 
và Bồ Tát thật là an lạc và hạnh phúc biết bao. Thiệt thòi cho tôi đã gặp nhiều nghịch cảnh và 
chướng duyên nên không còn dám nghỉ đến mình là huynh trưởng sau nhiều năm không đặt chân 
đến chùa, nhưng tận cùng trong tâm khảm màu Lam vẩn là màu tôi yêu mến và gìn giử thanh 
khiết.  
 

Màu Lam như sợi dây vô hình kết chặt anh chị em chúng tôi trong bao năm qua, hôm nay 
nhìn lớp đàn em vui đùa, chập chững bước vào đạo thật là trân quý, lớp trẻ sinh và lớn lên bên 
này mang đến chùa những dị biệt mà chúng tôi không trải qua vào mấy mươi năm trước. Trong 
hình hài, phong cách Á Đông đó là những suy nghĩ. văn hóa và sự tự do của một người dân bản 
xứ.  Ở đây so với những sinh hoạt của GĐPT Việt Nam, chúng ta đã thiệt thòi về mặt địa lý. Ít ai 
ở gần ai, phương tiện di chuyển đầy đủ nhưng đòi hỏi nhiều thời gian, chọn ngày tốt, ngày xấu 
để họp mặt nhau chung quy cũng vào ngày cuối tuần mà thôi. Kế đến thời tiết lại khắt khe bốn 
mùa nhưng mùa lạnh ngắn lắm cũng hơn 6 tháng, mọi sinh hoạt theo đó hạn chế theo nắng mưa 
gió tuyết. Văn hóa các em hấp thụ bên này là văn hóa bản xứ, điều này đòi hỏi phụ huynh đóng 
một vai trò quan trọng trong việc giáo dục và hướng dẩn con em mình gìn giử những điều tốt đẹp 
trong nền văn hóa Việt Nam, biết kính trên nhường dưới, lể phép, đọc và viết tiếng Việt thông 
thạo và sự tự do của các em cần phải được chú ý và nhắc nhở.  

 
Hôm trước khi ngồi trò chuyện với anh Nguyên Thận và chị Diệu Thanh trong GĐPT 

Vạn Hạnh, tôi thật cảm phục ý chí bền bỉ và kiên nhẩn của hai anh chị. Những câu chuyện các 
em không muốn mặc đồng phục GĐPT vì không hợp thời trang và sở thích của các em, việc 
ghiền gẩm sử dụng điện thoại cá nhân và iPad để chơi games và texting hay messaging vừa buồn 
cười nhưng đồng thời cũng tạo ra nhiều suy nghỉ đề giải quyết vấn đề. Phụ huynh đóng một phần 
trách nhiệm trong việc này. Theo bước tiến của xả hội trong nền kỷ thuật, mọi sinh hoạt của 
chúng ta trong đời sống hàng ngày phải thay đổi theo để có thể thích ứng với hoàn cảnh. Sinh 
hoạt GĐPT cũng vậy, chương trình chuyên môn và tu học của các em cần được cập nhật hóa để 
đáp ứng lại các vấn đề hiện tại trong xã hội ngày hôm nay, công việc này đòi hỏi một nổ lực thật 
to tát từ các huynh trưởng và phụ huynh.  

 
Hôm nay sau hơn 30 năm ngày thành lập Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam 

tại Canada, với tất cả lòng ưu ái và ngưởng mộ chân thành tán thán tinh thần và sự hy sinh to lớn 
của quý huynh trưởng trong hàng ngủ GĐPT cùng toàn thể các anh chị em áo Lam thân thương. 
Cầu mong Tam Bảo luôn gia hộ cho GĐPT Việt nam tại hải ngoại luôn vửng vàng, dũng tiến 
trên con đường đi đến Chánh Pháp của Như Lai. 

 
Toronto Oct. 14, 2017 

Tuệ Hiển- Nguyển Thanh Nhã 
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NhÜ Lam 

 
Năm xưa khi còn nhỏ, 
Ngây thơ tà áo lam, 
Quỳ dưới chân Đức Phật, 
Tâm hồn thật an nhiên 
 
Thu xuân hạ đông qua, 
Cuộc đời bao trôi nổi 
Dù hai màu tóc rối 
Vẫn yêu áo lam hiền. 
 
Một đời Xin như lam... 
Màu hiền dịu yêu thương. 
Học hạnh hoa sen trắng. 
Đạo và đời ngát hương. 

 

        DT 

 

Hai Dòng Sông LÎch Sº 
Lìa cung son cắt tóc xanh đoạn tuyệt, 
Thương chúng sanh đang khổ ải luân trầm 
Tất Đạt Đa dấn thân vào sương gió... 
Dòng Anoma son sắc một tấm lòng. 
 
Đêm rồi sáng trăng tròn rồi lại khuyết, 
Bao năm dài đường đạo vẫn mù khơi 
Biết tìm đâu chân lý cứu muôn loài 
Dù khổ ải người vẫn bền tâm tới. 
 
Rồi một ngày bên dòng Ni Liên nước biếc 
Vạn vật bừng lên chào đón đấng từ bi, 
Khắp muôn nơi vang dậy lời ca tụng 
Ánh hào quang soi sáng cứu trần đời 
 
Trần gian ơi! Nguyện xin nhớ mãi, 
Hai dòng lịch sử vẫn sáng ngời, 
Đấng cha lành ban tình thương dào dạt 
Cho muôn phương rực rỡ đẹp nụ cười. 
 

Hoài VÛ 
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HÌNH ẢNH GĐPT VẠN HẠNH 
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LLưượợcc  SSửử  GGiiaa  ĐĐììnnhh  PPhhậậtt  TTửử  QQuuaann  ÂÂmm    
((MMoonnttrrééaall  --  QQuuéébbeecc))  

11998844--11999988  &&  22000088--22001177  
֍֍  

  
NNHHỮỮNNGG  BBƯƯỚỚCC  TTHHĂĂNNGG  TTRRẦẦMM  

  
I. BƯỚC ĐẦU THÀNH LẬP (1984):  

Tháng 5 năm 1984, nhân Đại lễ Phật Đản 2528 do Hội Phật Giáo Quan Âm tổ chức, đạo 
hữu (đh) Đặng Tấn Hậu, Trưởng ban, tại rạp hát Le Plateau đã giới thiệu với đồng bào Montréal, 
GĐPT Quan Âm (thời gian này, Hội vẫn còn sinh hoạt tại Niệm Phật Đường Quan Âm, đường 
Frontenac). Đây có thể nói là một tổ chức thanh thiếu niên Việt Nam được thành hình sớm nhất 
tại Montréal, nên đã được đồng bào đón chào nồng nhiệt.  

 
GĐPT Quan Âm trách nhiệm Văn nghệ, đã trình diễn vở kịch “ Con Đường Giải Thoát” 

do nhạc sĩ Phạm Manh Cương soạn và đạo diễn, chị Bích Liên, Đoàn trưởng Oanh vũ nữ (vai 
Thái tử Tất Đạt Đa), chị Tố Anh, Đoàn phó Thiếu nữ (vai Công chúa Da Du Đà La), và chị Kim 
Hoàng, Đoàn trưởng Thiếu nữ (vai Xa Nặc). Và cũng là lần đầu một buổi văn nghệ cộng đồng 
như thế được tổ chức đã tạo không khí hào hứng, sôi động, từ trong hội trường ra đến tận ngoài 
hội trường khiến buổi lễ trở nên một ngày Hội lớn của cộng đồng. 

 
Cờ Sen Trắng lần đầu tung bay, các em đoàn sinh với đồng phục, với huy hiệu Hoa Sen 

đã kết vòng dây thân ái, kết thúc ngày Hội Phật Đản Sanh 2528 tạo một dấu ấn đặc biệt khó quên 
trong niềm hoan hỉ, sau 9 năm ly hương với tâm trạng u buồn. 

 
Ban Huynh Trưởng (BHT) đầu tiên gồm có các đạo hữu: anh Trần Văn Thanh, Gia 

trưởng; anh Trần Nhã Nguyên, Liên Đoàn trưởng;  anh Trần Hữu Long,Liên Đoàn phó Ngoại 
vụ; anh Nguyễn Gia Cường, Liên Đoàn phó Nội vụ; anh Đặng Tấn Hậu, Cố vấn Giáo lý; và chị 
Trần Thị Hương, Bảo trợ. Đây là một BHT đặc biệt trong lịch sử GĐPT Việt Nam vì lẽ toàn ban 
không có vị nào là huynh trưởng thực thụ, chỉ có duy nhất anh Nguyễn Gia Cường là đoàn sinh 
ngành Thanh của GĐPT Lâm Tỳ Ni tại Cali theo gia đình di cư sang Canada, là thông hiểu ít 
nhiều về hệ thống tổ chức và có khả năng sinh hoạt vòng tròn. Thế cho nên, tuy có nhiệt huyết 
nhưng lại thiếu hiểu biết về GĐPT, không tạo được đồng thuận nên chỉ sau một năm các anh, chị 
trong BHT này phải tuyên bố giải tán vào cuối mùa Hè năm 85, giao quyền quyết định cho Tân 
Ban Trị Sự Hội Phật Giáo Quan Âm (85-87), sẽ được bầu cử vào cuối năm 85.  

 
Trong thời gian này, ngôi chùa Quan Âm (đường De Courtrai) đã xây cất xong (Lễ An vị 

Phật tổ chức cuối tháng 11/84) và đã vào hoạt động. Nhận định rằng tổ chức GĐPT là một nhu 
cầu khẩn thiết cho thanh thiếu niên tại Montréal trong giai đoạn hiện tại, nên Tân Ban Trị Sự Hội 
quyết định giao cho đạo hữu Thị Nguyện Huỳnh Ngọc Trọng thành lập Tân Ban Huynh Trưởng, 
và tái sinh hoạt GĐPT Quan Âm.  

Sau vài tháng vận động, nhân dịp Tết năm Bính Dần 1986, đạo hữu Thị Nguyện đã thành 
lập và trình diện Ban Huynh trưởng. Thành phần như sau: Cung thỉnh ĐĐ Thích Như Điển, Cố 
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vấn Giáo hạnh; Giáo sư Quảng Duyên Trương Văn Hoàn, Cố vấn Chuyên môn; nhạc sĩ Phạm 
Mạnh Cương, Cố vấn Chuyên môn; Htr Đồng Duyên Trương Đình Phước, Cố vấn; anh Thị 
Nguyện Huỳnh Ngọc Trọng, Liên Đoàn trưởng; anh Nguyễn Gia Cường, Liên Đoàn phó; chị 
Diệu Lượng Võ Kim Hoàng; Đoàn trưởng Thiếu Nữ; anh Nguyễn Gia Thắng, Đoàn trưởng Oanh 
vũ Nam; anh Trần Văn Mãi, Đoàn trưởng Thiếu Nam; anh Giác Niệm Đào Quang Năm, Ủy viên 
Kỷ thuật. Những chức vụ khác sẽ được điền khuyết trong lúc hoạt động.  

 
Giống như BHT đầu tiên được thành lập, BHT thứ hai này cũng không có huynh trưởng 

nào đã trải qua một trại huấn luyện (ngoài trừ hai vị cố vấn là huynh trưởng Phạm Mạnh Cương 
và huynh trưởng Đồng Duyên Trương Đình Phước).  

II. GIAI ĐOẠI CỦNG CỐ & PHÁT TRIỄN: NHỮNG HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU 

Ngoài những phật sự thường xuyên tại chùa Quan Âm trong những ngày đại lễ như Phật 
Đản, Vu Lan, Tết Nguyên Đán cũng như hỗ trợ Cộng Đồng Người Việt tham dự Hội Chợ Tết, 
Lễ Hai Bà Trưng, Tết Trung Thu v.v.. GĐ Quan Âm còn tiến hành những Lam sự đặc biệt như 
sau: 

 
■ Đặc san Sen Trắng: Chọn ngày vía Phật Xuất gia năm 1986, Gia Đình (GĐ) bắt đầu phát hành 
Đặc san Sen Trắng phổ biến sinh hoạt của GĐ và của Chùa đến đồng bào phật tử địa phương.  
 
■ Lớp Việt ngữ Hè : Khai giảng Lớp Việt ngữ Hè năm 86 cho thiếu nhi vùng Montréal và phụ 
cận. Lớp kéo dài trong 3 tháng trọn mùa hè. Đây là lớp Việt ngữ đầu tiên được tổ chức tại vùng 
Montréal nên đã tạo tiếng vang tốt, thành công, sĩ số các em tăng theo từng năm (năm 86: 64 em; 
năm 87: 141 em, năm 88: 207 em…) đến nổi Ban Điều hành phải giới hạn số lượng vì trong 
cũng như ngoài sân chùa đã hết chỗ làm lớp học. Anh Liên Đoàn trưởng là Trưởng ban Điều 
hành, anh Cố vấn Trương Văn Hoàn là Trưởng ban Giảng huấn. Lớp Việt ngữ (mở rộng) được 
duy trì đến năm 2004 thì chấm dứt hoạt động vì nhu cầu của Công đồng đã giảm.  
 

Lớp Việt ngữ thành công đã thúc đẩy GĐPT Quan Âm phát triễn: đoàn sinh ngành Oanh 
và ngành Thiếu tăng nhanh chóng; các cô giáo, thầy giáo, lúc đầu chỉ tham gia lớp Việt ngữ 
nhưng dần dần gia nhập BHT như cô Ngô thị Cẩm Lý, cô Nguyễn Thị Kim Thọ, cô Nguyễn 
Lương Vinh Hạnh, anh Tôn Thất Minh, anh Tôn Thất Kim. Thế nhưng nguyên do cơ bản đã giúp 
cho GĐPT Quan Âm phát triễn đúng Mục Đích và Đường Hướng của Tổ chức Áo Lam đó  là 
nhờ Ban Hướng Dẫn GĐPT-VN tại Canada thành hình đúng lúc, đã mở các trại huấn luyện liên 
tục đào tạo huynh trưởng có kỷ năng, có tâm tư. 

 
■ Tham Dự Hội Thảo Huynh Trưởng GĐPT VN Tại Canada: Buổi hội thảo được tổ chức tại 
chùa Hoa Nghiêm (Toronto) trong ngày 16, 17, và 18/05/1987 quy tụ 7 đơn vị GĐPT-VN trên 
toàn quốc Canada. Toàn thể huynh trưởng tham dự đã biểu quyết biến thành Đại Hội Huynh 
Trưởng GĐPT-VN/ CAN Kỳ 1 và tiến hành công cử Ban Hướng Dẫn với nhiệm kỳ 3 năm. Đại 
Hội đã công cử anh Thị Nguyện là Phó Tổng Thư Ký BHD.  
 

Phái đoàn GĐPT Quan Âm gồm có: Thị Nguyện Huỳnh Ngọc Trọng (Liên Đoàn 
Trưởng), Htr. Đồng Duyên Trương Đình Phước (Cố vấn), Trần Văn Mãi (Đoàn trưởng Thiếu 
Nam).  
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■ Yểm Trợ Ban Hướng Dẫn Tổ Chức Trại Huấn Luyện tại chùa Quan Âm:  
 
♦ Trại Lộc Uyển 1 trong ba ngày 2, 3 và 4 tháng 4 năm 1988. Trai sinh của GĐ Quan Âm gồm 
có: Nguyễn Gia Cường, Trần Văn Mãi, Trần Thu Thảo, Nguyễn Lương Vinh Hạnh, Nguyễn Thị 
Trúc Hương, Bùi Thị Hồng Phúc, và Trần Mộng Ngọc. Anh Thị Nguyện Huỳnh Ngọc Trọng là 
trại sinh kiêm thành viên Ban Quản Trại. 
 
♦ Trại Lộc Uyển 3 vào những ngày 31/12/1992 và 1,2, và 3/1/1993. Trại sinh Quan Âm gồm có: 
Chánh Định Nguyễn Hữu Hà, Quảng Thiện Trương Trí Toàn, Chánh Viên Nguyễn Thanh Tùng, 
Chánh Toàn Nguyễn Anh Tuấn,  Chánh Bảo Nguyễn Địch Phú, Viên Lâm Liêu Cẩm Vân,  
 
♦ Trại Lộc Uyển 4 và A Dục 2 vào các ngày 17, 18, 19, và 20/05/1996 . BHT Quan Âm cử các 
trại sinh tham dự Lộc Uyển là:  Thiện Tài Nguyễn Hữu Thế Phiệt, Tâm Hạnh Đoàn Quỳnh 
Hương, Viên Tường Võ Hòa Anh Thùy, Viên Tánh Võ Hòa Anh Tú, Trương Trí Tuấn, Giác Mai 
Hồ Thị Xuân Đào. Trại sinh A Dục 2 gồm: Chánh Định Nguyễn Hữu Hà, Quảng Thiện Trương 
Trí Toàn, Chánh Viên Nguyễn Thanh Tùng. 
 
■ Ủy Ban Bảo Trợ Đồng Bào ở các Trại Tỵ Nạn Đông Nam Á (1988-1996): Tiếp nhận chỉ thị 
của BTS Hội Phật Giáo Quan Âm, Htr Thị Nguyện triệu tập phiên họp giữa Ban Huynh Trưởng, 
ban Giảng huấn Lớp Việt ngữ, và một số thân hữu để thành lập Ủy Ban bảo Trợ vào ngày 
27/11/1988 tại đoàn quán. Tuần sau, BTS chấp nhận thành phần Ủy ban gồm có: Chủ tịch: ĐĐ 
Thích Minh Thông; Đệ nhất Thư ký (Đặc trách Nội vụ): Htr Thị Nguyện; Đệ nhị Thư ký (Đặc 
trách Ngoại vụ): anh Nguyễn Hữu Trung; Thủ quỹ: cô Nguyễn Mộng Điệp và các tiểu ban như: 
Hành chánh, Tài chánh, Tiếp cư, Y tế, Vật Dụng, Văn hóa, Xã hội, Việc làm. Ủy ban hoạt động 
đến năm 1996 thì ngưng, bảo lãnh thành công khoảng hơn 100 đồng bào (có 2 vị Tăng sĩ).  
 
■ Văn Nghệ :  
 
♦ Mừng Xuân Kỷ Tỵ  (4/2/1989) chủ đề “Hát Cho Tuổi Thơ Việt Nam” gây quỹ hỗ trợ Ủy Ban 
Bảo Trợ Đồng Bào tỵ Nạn Vùng Đông Nam Á tại thính đường trường Trung học Brébeuf. Buổi 
văn nghệ được sự giúp đở của GĐPT Long Hoa (Toronto), GĐPT Từ Ân (Ottawa).  
 
♦ Ngày 17/3/1990 tổ chức Văn nghệ Mừng Khánh Thành chùa (Hậu điện và Trai đường) tại 
Thính đường Le Plateau với vở kịch Mahasatha  
 
♦Tổ chức văn nghệ Kỷ niệm Đệ thập Chu niên, chủ đề “Hướng Về Áo Lam Quê Mẹ” ngày 
4/6/94 tại thính đường Le Plateau, với sự hỗ trợ của GĐPT Từ Ân và ca sĩ Phương Hồng Quế. 
Gia Đình Quan Âm diễn vở kịch “Quân vương Bồ tát Trần Thái Tông” do TT. Nhất Chân soạn, 
đạo hữu Hằng Niệm, từ chùa Khánh Anh, Pháp qua dạy vũ cho các em thiếu nữ.  
 
 

III.  NHỮNG BƯỚC CHÂN LOẠN NHỊP: NGƯNG HOẠT ĐỘNG (1998) 
 
Viết về lịch sử GĐPT Quan Âm, thì không thể không lướt qua về Ban Trị Sự hội Phật 

giáo Quan âm. Hội Phật giáo Quan Âm khai sáng chùa Quan Âm và thành lập GĐPT Quan Âm. 
Ban Trị sự Hội (7 vị) gồm các bác lớn tuổi và vài anh chị trung niên lần đầu sinh hoạt chung 
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trong một hội Phật giáo mà không có vị Tăng sĩ trụ trì thường trực nên cũng có rất nhiều khó 
khăn trong điều hành. Tuy đã có nhị vị lãnh đạo tinh thần lúc đó là Thượng tọa Thích Minh Tâm 
(khai sáng chùa Khánh Anh, Pháp quốc) và Đại đức Thích Như Điển (khai sáng cùa Viên Giác, 
Đức quốc) nhưng lại ở quá xa. Ít lâu sau, Ban Trị sự thỉnh Đại đức Thích Nhất Chân (chùa 
Khánh Anh, Pháp) làm Trụ trì, và rồi là Hội trưởng kiêm Trụ trì nhưng khổ thay vẫn không 
thường trụ…  

Những thay đổi trong Ban Trị Sự đã tác động đến GĐPT Quan Âm: 
♦ Nhiệm kỳ 85-87: Đầu năm 86, tái sinh hoạt GĐPT Quan Âm. Giữa năm 86, Đại đức Thích 
Nhất Chân chính thức đề cử ĐĐ Thích Viên Diệu là Phụ tá Trụ trì (thường trụ). Nhưng không 
lâu sau đầu năm 88, ĐĐ THích Viên Diệu rời chùa Quan Âm và sáng lập chùa Thuyền Tôn. 
♦ Nhiệm kỳ 87-89: ĐĐ Thích Thiện Huệ (Pháp quốc) làm Cố vấn Giáo Hạnh thay ĐĐ Thích 
Như Điển; Đh Diệu Tôn Lê Thị Khả được mời làm Gia trưởng GĐPT. 

- Phật đản năm 88, TT. Thích Nhất Chân chính thức mời ĐĐ Thích Minh Thông làm Trụ 
trì.  

- Cuối năm 1988, anh Thị Nguyện LĐT được đề cử thành lập và điều động Ủy Ban Bảo 
Trợ Đồng Bào Tỵ Nạn. 

♦ Nhiệm kỳ 89-91: Htr Thị Nguyện kiêm nhiệm Trưởng ban Báo chí. 
♦ Nhiệm kỳ 91-93: Có vài thay đổi trong thành phần BTS, nhưng về GĐPT không thay đổi.  

- Năm 1992, ĐĐ Minh Thông phối hợp với chư Tăng tại Canada tổ chức tại chùa Quan 
Âm, Đại Hội Cộng Đồng Tăng Già Canada  để thành lập GHPGVNTNHN Tại Canada. 
BHD/GĐPTVN/Canada tham dự Đại Hội như là một trong những thành viên sáng lập. 
GĐPT Quan Âm và GĐPT Từ Ân (tiền thân của GĐ Chánh Kiến) hỗ trợ Đại Hội. 

♦ Nhiệm kỳ 93-95: BTS lưu nhiệm như nhiệm kỳ trước, nhưng đến đầu năm 94, TT. Minh 
Thông rời chùa Quan Âm, Ban Trị Sự 5/7 từ chức đồng loạt. Hội Phật giáo Quan Âm đi vào 
khủng hoảng. Thượng tọa Nhất Chân tức tốc từ Pháp sang, sắp xếp lại thành phần Ban Trị Sự 
Hội: Htr Đồng Duyên Trương Đình Phước là P. Hội trưởng Nội vụ; Htr. Thị Nguyện là Tổng thư 
Ký.  

- ĐĐ Thích Viên Diệu và ĐĐ Thích Trường Phước được TT Thích Nhất Chân thỉnh mời, 
luân phiên về chùa Quan Âm để chủ lễ buổi lễ Phật mỗi chủ nhật cuối tuần. 

♦ Nhiệm kỳ 95-97: Lưu giữ thành phần BTS cũ, chỉ hoán đổi nhiệm vụ của Htr Đồng Duyên làm 
P. Hội trưởng Ngoại vụ với Đạo hữu Huỳnh Phước Bàng.  
♦ Nhiệm kỳ 97-99: TT Thích Nhất Chân chuyển giao nhiệm vụ Hội trưởng Hội Phật giáo Quan 
Âm kiêm Trụ trì chùa Quan Âm cho ĐĐ Thích Trường Phước. Toàn thể BTS cũ mãn nhiệm và 
tuyên bố rút lui để Đại Đức Tân Hội trưởng trọn quyền chọn nhân sự mới cho BTS. 

♣ Đầu năm 1998, BHT Gia Đình Phật Tử Quan Âm sau khi thẩm định tình hình những yếu tố 
khách quan và những yếu tố chủ quan như sỉ số đoàn sinh, và huynh trưởng, đã biểu quyết 
tạm ngưng sinh hoạt. 
 
IV. PHỤC HOẠT (2008-2009):  

 
Sự hình thành hay tan rã của một tổ chức tùy thuộc vào những nhân duyên hợp tan. Thời gian 

cứ lặng lẽ trôi, không chờ không đợi, thoáng một chốc GĐPT Quan Âm đã hơn mười năm tạm 
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ngưng sinh hoạt. Nay năm 2008, những nhân duyên thuận lợi từ từ kết hợp khiến cho việc phục 
hoạt GĐPT Quan Âm trở nên khả thi. 

 
● Thứ nhất: Hơn mười năm qua, Hội Phật Giáo Quan Âm cũng như chùa Quan Âm dưới sự lãnh 
đạo của TT. Thích Trường Phước đã từ từ ổn định, vững vàng phát triển.  
● Thứ hai: HT Thích Minh Tâm, Lãnh đạo tinh thần chùa Quan Âm, đã khuyến khích, kêu gọi 
các chùa, các tự viện hải ngoại mạnh dạn lãnh đạo và hỗ trợ GĐPT thành lập, sinh hoạt. 
● Thứ ba: Những huynh trưởng mới trẻ, năng động đến từ GĐPT Quảng Đức (chùa Khánh Anh, 
Pháp quốc) là huynh trưởng Quảng Long Hà Văn Sơn, Diệu Bảo Hà Ngọc Trâm, Diệu Thanh Hà 
Ngọc Oanh phối hợp cùng các huynh trưởng cũ như huynh trưởng Thị Nguyện Huỳnh Ngọc 
Trọng, Thiện Tài Nguyễn Hữu Thế Phiệt quyết tâm khiến cho GĐPT Quan Âm hồi sinh. 
 
 Ngày 29-05-2008 một phiên họp tại chùa Quan Âm dưới sự chủ trì của TT Thích Trường 
Phước trụ trì, chính thức chỉ định những huynh trưởng nêu trên nhiệm vụ vận động tái sinh họat 
GĐPT Quan-Âm. 
 
  Ngày 20-06-2008, TT. Trụ trì ban hành Thông tư v/v Quyết định Phục hoạt GĐPT Quan Âm 
và ấn định thành phần BHT lâm thời. Gia trưởng : anh Thị Nguyện Huỳnh Ngọc Trọng; Cố vấn: 
anh Tịnh Niệm Nguyễn Gia Cường; Liên Đòan Trưởng : anh Quảng Long Hà Văn Sơn; Liên 
Đòan Phó : anh Thiện Tài Nguyễn Hữu Thế Phiệt; Thư Ký kiêm Thủ quỹ: chị Diệu Bảo Hà 
Ngọc Trâm; Đòan Trưởng Oanh Vũ kiêm Ủy viên Văn nghệ: chị Diệu Thanh Hà Ngọc Oanh. 
 Chủ nhật ngày 22-06-2008 : Sau buổi Lễ Phật, TT. Trụ trì đã giới thiệu BHT lâm thời đến tất 
cả các Phật tử trên chánh điện. Đơn gia nhập GĐPT được phát tại chỗ và bắt đầu thu nhận đòan 
sinh. 
 Ngày 07-09-2008, Gia trưởng chủ tọa phiên họp thành lập Ban Bảo Trợ GĐPT Quan Âm. 
Trưởng ban : Đạo Hữu Quảng Tín Đinh Viết Tấn . 
 

V. GIAI ĐOẠN (2009-2014): 
 
Lễ Phục Hoạt chính thức vào ngày 5-04-2009, sau 1 năm chuẩn bị: vận động thành lập 

BHT, thu nhận đoàn sinh, huấn luyện cơ bản cho đoàn sinh, tạo tình thân gia đình giữa các bộ 
phận: BHT, đoàn sinh, phụ huynh và BBT. Nhân dịp, Thượng Tọa Thích Trường Phước, Trụ trì 
và Đại Đức Thích Thông Giới, CVGH, chứng minh Lễ Phát nguyện BHT chính thức nhiệm kỳ 5 
năm (2009-2014). 

 
● Thành phần:  Cố Vấn Giáo Hạnh: Đại Đức Thích Thông Giới; Gia Trưởng: Htr Thị Nguyện 
Huỳnh Ngọc Trọng, Liên Đòan Trưởng kiêm Thư ký kiêm Đoàn trưởng Thiếu niên: Htr Quảng 
Long Hà Văn Sơn; Liên Đoàn Phó kiêm Đoàn trưởng Oanh vũ kiêm Ủy viên Kỷ thuật và Thể 
thao: Htr. Thiện Tài Nguyễn Hữu Thế Phiệt; Thủ Quỹ kiêm Đoàn trưởng Thiếu nữ: Htr. Diệu 
Bảo Hà Ngọc Trâm; Đòan phó Thiếu Nữ kiêm Ủy Viên Văn Nghệ: Htr. Diệu Thanh Hà Ngọc 
Oanh; Ủy viên Văn hóa và Giáo dục: Htr Minh Sĩ Huỳnh Công Khanh. - Trưởng ban Bảo trợ: 
Đạo hữu Quảng Tín Đinh Viết Tấn. 
 
 Năm 2009, bồ sung Đoàn Phó OV Nữ Htr tập sự Quảng Thư Nguyễn Hà Phương Anh – Năm 
2011, Htr Diệu Thanh Hà Ngọc Oanh về Pháp làm việc và sinh hoạt lại với đơn vị cũ là GĐPT 
Quảng Đức. – Năm 2011 - bổ sung Đoàn Phó OV Nữ: Htr tập sự Quảng Như Đoàn Phước Nhã 
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Uyên. – Năm 2012 bổ sung Đoàn Phó OV Nam: Htr tập sự Trí Chánh Trần Thy Liêm; Phụ tá 
UV Kỹ Thuật: Htr tập sự Nguyên Phước Hoàng Trần Tấn Dũng. – Năm 2013 Quảng Như xin 
nghỉ vì di chuyển khỏi thành phố.  
 
● Sinh Hoạt: GĐ tham dự vào các Đại lễ của chùa hằng năm như Phật Đản, Vu Lan, Tết 
Nguyên Đán đã tạo nhân duyên cho đoàn sinh cũng như phụ huynh gần gủi thân cận với chùa, 
với chư Tăng Ni. Sinh hoạt mỗi chủ nhật hằng tuần, các em được học Việt ngữ, học giáo lý Phật 
Đà, được tập sinh hoạt chung. Tham gia các công tác từ thiện hoặc kế hoạch của chùa, hoặc của 
BHD. Hằng năm, GĐ đều có tổ chức đi cấm trại hoặc trại Kết thân (trại GĐ) hoặc trại Tình Lam 
(các đơn vị GĐPT tại Miền Đông). Tham gia Hội Chợ Tết, Tết Trung Thu do Cộng Đồng tổ 
chức. 
 
 ♣ Những Sinh Hoạt Đặc Biệt : ∎ Ngày 10/07/2010: Đại diên BHD, trách nhiệm tổ chức Cúng 
dường Chư Tăng Ni An Cư Kiết Hạ tại chùa Quan Âm (dâng cúng thực phẩm, bao thư tịnh tài và 
gói qùa tượng trưng tứ vật dụng, đến 68 vị hiện tiền Tăng). Kể từ sau, hằng năm BHD đứng ra tổ 
chức cúng dường ACKH. ∎ Yểm trở Ban Tổ Chức Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT-VN tại 
Canada kỳ 8 tại chùa Quan Âm trong 2 ngày 4 và 5/09/2010 Tham dự Trại Hè Kỷ niệm 25 
năm thành lập GĐPT Chánh Kiện (Ottawa) tại St-Sixte, Québec, vào cuối tháng 7/ 2011 ∎ Cử 3 
Htr tham dự trại Huyền Trang 1 Canada 2011. ∎ Vận động lạc quyên nạn nhân thiên tai trên thế 
giới (động đất tại Hati năm 2010, động đất và sóng thần tại Nhật năm 2011, bảo lụt tại 
Philippines năm 2013)∎Trong chuyến hoằng pháp tại Hoa Kỳ và Canada, HT Thích Như Điển, 
Phương trượng chùa Viên Giác (Đức quốc) và phái đoàn đã viếng thăm chùa Quan Âm vào trung 
tuần tháng 05/2012. BHT GĐPT đến đảnh lễ và vấn an Hòa thượng. Thầy là Cố vấn Giáo Hạnh 
đầu tiên của GĐ ∎ Tổ chức một bữa cơm chay cho người vô gia cư vùng Montréal tháng 
06/2013. ∎ Tham dự đi bộ gây quỹ cho Hội Ung Thư Máu Light The Nigth Walk năm 2011, 
2012, 2013 ∎Tham dự Trại Tình Lam 7- Hè 2013 đo Đại Diện Miền Đông tổ chức từ ngày 28 
đến 30/06/2013 với sự tham dự của các đơn vị miền Đông. ∎ Cử trại sinh dự trại Lộc Uyển 5 và 
A Dục 3, lể Khai khóa tổ chức ngày 14/12/2013 lúc 15 giờ 00 tại chùa Pháp Vân (Mississauga, 
Ontario). ∎ Cử 1 huynh trưởng dự trại Vạn Hạnh 2 Hải Ngoại khai khóa (tại Úc và nối kết on 
line Thế Giới) ngày 31/12/2013, kết khóa tháng 10/2016 
 

VI.  GIAI ĐOẠN (2014-2017):  
 

● Thành phần BHT: - Cố Vấn Giáo Hạnh : Đại Đức Thích Hạnh Đạo - Gia Trưởng: Htr. Thị 
Nguyện Huỳnh Ngọc Trọng - Liên Đoàn Trưởng kiêm Thư ký kiêm Đoàn Trưởng Oanh Vũ 
(OV):  Htr. Thiện Tài Nguyễn Hữu Thế Phiệt - Liên Đoàn Phó kiêm Đoàn trưởng Thanh Thiếu 
Nam: Htr. Quảng Long Hà Văn Sơn - Phó Thư Ký: Htr Tập sự Nguyên Phước Hoàng Trần Tấn 
Dũng - Thủ Quỹ kiêm Đoàn Trưởng  Thanh Thiếu Nữ: Htr. Diệu Bảo Hà Ngọc Trâm - Đoàn Phó 
OV Nam 1: Htr. Trí Chánh Trần Thy Liêm - Đoàn Phó OV Nam 2: Htr. Tập sự Nguyên Phước 
Hoàng Trần Tấn Dũng (kiêm) - Đoàn Phó OV Nữ: Htr. Tập sự Quảng Thư Nguyễn Hà Phương 
Anh - Ủy Viên Văn Nghệ: Htr. Diệu Bảo Hà Ngọc Trâm (kiêm) - Ủy Viên HĐTN và Kỹ Thuật: 
Htr. Thiện Tài Nguyễn Hữu Thế Phiệt (kiêm) - Phụ tá Ủy Viên HĐTN và Kỹ Thuật: Htr. Tập sự 
Nguyên Phước Hoàng Trần Tấn Dũng (kiêm) - Ủy Viên Xã hội: Htr. Trí Chánh Trần Thy Liêm 
(kiêm) - Trưởng ban Bảo trợ: Đạo hữu Quảng Tín Đinh Viết Tấn.  
 
 Năm 2015, Htr Quảng Thư xin tạm nghĩ vì con nhỏ. 
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♥ Vào tháng 10 năm 2016 có một biến cố trong nội bộ của BHT khiến cho thầy Cố vấn Giáo 
hạnh và TT Trụ trì phải can thiệp, sau đó BHT được sắp xếp như sau: - Cố Vấn Giáo Hạnh : ĐĐ 
Thích Hạnh Đạo - Trưởng ban Bảo Trợ: ĐH Quảng Tín Đinh Viết Tấn - Gia Trưởng kiêm Liên 
đoàn trưởng: Htr THỊ NGUYỆN Huỳnh Ngọc Trọng - Thư Ký kiêm Đoàn Trưởng Thanh nam: 
Htr QUẢNG LONG Hà Văn Sơn - Thủ Quỹ kiêm Đoàn Trưởng OV (nam + nữ) kiêm Ủy Viên 
Xã hội: Htr TRÍ CHÁNH Trần Thy Liêm – Đoàn phó Oanh vũ 1 : Htr Tập sự  QUẢNG NGUYÊN 
Trương Ngọc Uyên - Đoàn phó Oanh vũ 2 : Htr Tập sự  DIỆU THANH Trương Thị Bích Thủy - 
Đoàn Trưởng Nữ (thanh + thiếu) kiêm Ủy Viên Văn Nghệ: Htr DIỆU BẢO Hà Ngọc Trâm – Phụ 
tá Đoàn trưởng nữ và phụ tá Ủy viên Văn nghệ: Htr Tập sự  HUỆ LÂM Lê Thị Thanh Hà - Đoàn 
Trưởng Thiếu nam kiêm Ủy Viên HĐTN: Htr THIỆN TÀI Nguyễn Hữu Thế Phiệt. 
 
 Htr Quảng Long và Htr Diệu Bảo xin tạm nghỉ một thời gian. 
 

♣ Những Sinh Hoạt Đặc biệt :  
 
 Tổ chức bữa cơm chay và văn nghệ gây quỹ xây cất Tăng Xá chùa Quan Âm ngày 4/10/2014. 
Văn nghệ có sự tham dự của GĐ Chánh Kiến và ca sĩ Bích Uyễn (huynh trưởng GĐ Vạn Hạnh) 
∎ Thượng Toạ Thích Quảng Đạo (Trụ Trì chùa Khánh Anh Evry, Pháp Quốc) đã đến viếng chùa 
Quan Âm vào cuối tuần 3-4/01/2015. BHT GĐPT Quan Âm đã đảnh lễ và vấn an Thượng Toạ 
vào trưa ngày thứ bảy 03/01/2015 ∎ Giúp chùa Quan Âm tổ chức buổi cơm chay gây quỹ xây 
cất hoàn tất công trình chùa Khánh Anh ngày 3 tháng 1 năm 2015 
 Ngày 25/08/2015, cùng với BHD và BHT GĐ Chánh Kiến, huynh trưởng, đoàn sinh, phụ 
huynh và thân hữu Kính viếng đảnh lễ Giác Linh cố HT Thích Tâm Châu (Tổ Đình Từ quang)  
 Ngày 29/08/2015, huynh trưởng, đoàn sinh, phụ huynh và thân hữu Kính viếng đảnh lễ Giác 
Linh cố HT Thích Viên Diệu (chùa Thuyền Tôn) và được HT Thích Viên Giác (từ VN), Trưởng 
Ban Tang Lễ, ban một thời Pháp quý báu cho GĐPT và phụ huynh. 
■ Đại diện Công Đồng Ngườn Việt Quốc Gia tại Montréal, tham dự Fête Culturel do Ville De 
Montréal tổ chức năm 2015, 2016, 2017. ∎Tổ chức lạc quyên cứu trợ động đất Nepal năm 2015. 
∎ Tham dự đi bộ mùa thu, gây quỹ La recherche contre les cancers du sang LIGHT THE 
NIGTH WALK 2015, và 2016. Tham dự đi bộ Relay For Life 2017. 
 Cung nghinh Hòa Thượng Thích Thái Hòa, Chánh Văn Phòng Ban Thường Trực Hội Đồng 
Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT-VN trên Thế Giới, vân du hoằng pháp tại Canada. Trong buổi lễ hằng 
tuần của GĐ, vào ngày chủ nhật 5/06/2016, huynh trưởng, đoàn sinh, phụ huynh và ban viên Ban 
Bảo Trợ đảnh lễ vấn an Hòa Thượng 
 

♥ Ban Huynh Trưởng đương nhiệm kể từ tháng 11/2017 : 
 

Cố Vấn Giáo Hạnh :   Đại Đức Thích Hạnh Đạo 
Trưởng ban Bảo Trợ:  Đạo hửu Quảng Tín Đinh Viết Tấn 

● Gia Trưởng     Htr THỊ NGUYỆN Huỳnh Ngọc Trọng  
Liên đoàn trưởng:     Htr THIỆN TÀI Nguyễn Hữu Thế Phiệt 
Thư Ký     Htr Tập sự Nguyễn Thị Hằng  
Thủ Quỹ :      Htr TRÍ CHÁNH Trần Thy Liêm    
● Đoàn Trưởng Nam (thanh, thiếu):   Htr THIỆN TÀI Nguyễn Hữu Thế Phiệt (kiêm) 
Đoàn Trưởng Nữ (thanh + thiếu):   Htr HUỆ LÂM Lê Thị Thanh Hà 
Đoàn phó Nữ (thanh+thiếu)   Htr DIỆU THANH Trương Thị Bích Thủy 
Đoàn Trưởng OV (nam + nữ):   Htr QUẢNG NGUYÊN Trương Ngọc Uyên 
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Đoàn phó Oanh vũ Nam   Htr Tập sự Phạm Vũ Phương 
Đoàn phó Oanh vũ Nữ   Htr Tập sự Nguyễn Thị Hằng  
● Ủy Viên Văn Nghệ:    Htr HUỆ LÂM Lê Thị Thanh Hà (kiêm) 
Ủy Viên HĐTN (Múa lân, Kỷ thuật) :  Htr THIỆN TÀI Nguyễn Hữu Thế Phiệt (kiêm). 
Ủy Viên Xã hội:     Htr TRÍ CHÁNH Trần Thy Liêm (kiêm) 
 

VII. TẠM KẾT: 
 

Lịch sử GĐPT Quan Âm chia làm 2 giai đoạn cách nhau trên 10 năm. Khoảng cách khá 
dài nầy khiến cho sự phục hoạt của GĐPT Quan Âm chỉ còn trên danh xưng. Hơn nữa hoàn cảnh 
của 2 giai đoạn cũng khác nhau rất rõ nét, năm 1984, năm GĐPT Quan Âm được khai sinh thuộc 
thập niên 80, 90 là khoảng thời gian mà người Việt Nam “vượt biên” lên cao độ. Người Việt rời 
quê hương, đất nước trên những con thuyền mong manh bất kể gian nguy, cố vươn đến những 
chân trời xa lạ. Tại đây, cộng đồng người Việt đã tập họp, quây quần lại giúp đở nhau, hướng 
dẫn nhau để từ từ ổn định đời sống.  Đây gọi là thời kỳ hội nhập. Hội nhập là chuyển hóa, 
chuyển hóa cho phù hợp với hoàn cảnh, với môi trường, con người chuyển hóa, ngôi chùa 
chuyển hóa và đến GĐPT cũng chuyển hóa... Năm 1998, GĐPT Quan Âm ngưng hoạt động, giải 
tán đoàn sinh, có nghĩa là giai đoạn chuyển hóa đó đối với GĐ Quan Âm đã thất bại! 

 

 Đến năm 2008 là năm GĐPT Quan Âm phục hoạt, đã qua rồi thời kỳ hội nhập. Cộng 
đồng người Việt đã vững vàng trên mảnh đất mới, những đoàn sinh ngày nào còn ngơ ngát, xa lạ 
bây giờ đây đã trưởng thành, có gia đình để chăm lo, có con nhỏ để nuôi dạy. Và một GĐPT 
Quan Âm hoàn toàn mới, mới từ thể chất đến tâm hồn đã được phục hoạt.  
 
Phục Hoạt..?  
Không Phục Hoạt...?  
Quan trọng chi một danh từ ! 
 

Thị Nguyện ghi 
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* Em đi chùa được học giáo lý và học tiếng việt. Em thích múa lân, học tiếng Việt và chơi với 

bạn. Có một điều em không thích sinh hoạt là sinh hoạt hơi lâu. Em đi chùa sinh hoạt với GĐPT 
đuoc 4 năm rồi. Nếu em rủ bạn đến chùa để sinh hoạt, em sẽ nói với bạn là sinh hoạt có múa lân, 
và được học tiếng Việt, và được hiểu biết nhiều hơn về đạo Phật. Mỗi lần em đi cắm trại, một 
điều em thích nhất là em được ăn đồ ăn ngon lắm! Và được đi chơi ở ngoài, ở trong rừng với 
mấy anh chị. Có một điều em ghét nhất mỗi lần đi cắm trại, là chương trình Văn nghệ. Một kỷ 
niệm của em là hồi đi cắm trại mùa đông với GĐPT. Cắm trại này vui nhất là nhờ được có nhiều 
tuyết rơi và được chạy nhảy thoải mái trong tuyết. Theo em, Gia Đình Phật Từ Quan Âm không 
phải là hội mà cũng không phải là một nhóm. Trong lòng em, gia đình ở chùa là gia đình thứ hai 
của em. 

Kevin 

 

* J’ai commencé Sinh Hoat avec GDPT depuis que j’étais au secondaire, et maintenant je 

me retrouve dans ma dernière année à l’université. Durant ces années je me suis retrouvé avec de 
bons amis pour m’amuser et de bon guide pour m’enseigner ma religion et les traditions de ma 
culture. Même si j’oublie parfois les leçons durant nos cours, je n’oublierais jamais nos 
campings, nos Huynh Truong, nos amis, nos blagues, et surtout pas la première fois que j’ai dû 
faire le cercle pour finir le sinh hoat. Une des raisons pour laquelle je suis resté si longtemps 
avec Chua c’était parce-que je voulais m’entourer de bonnes personnes pour me rendre meilleur 
et que je pouvais toujours compter sur les huynh truong comme Anh Son, Anh Phiet, Anh Liem 
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et Chi Tram pour me conseiller dans les plusieurs choix que je dois faire dans ma vie étudiante et 
adulte.  
Ce que trouve difficile avec Sinh Hoat ces temps-ci c’est parfois l’absence de nos thanh et thieu, 
mais ça c’est simplement la vie.  J’apprécie bien les cours de Phat Phap et surtout nos cours sur 
l’histoire du Vietnam. Mais, j’aurais voulu suivre nos cours de Phat Phap avec un livre, je trouve 
que c’est difficile d’apprendre sans avoir des ressources traduit en français. (Un bon livre pour 
apprendre le vietnamien aussi!), honnêtement ca ne me dérangerais pas payer pour des bons 
livres. Je crois aussi que les prochaines années vont être particulièrement difficiles vue que le 
chua est sous construction et nous avons moins d’espaces pour accueillir les 3 groupes et surtouts 
nos activités.  
Je crois nous sommes une famille car peu importe le nombre d’absents à chaque semaine, à leur 
retour, on ne remarque pas leur absence, mais on est heureux de leur présence, comme une vraie 
famille ferait.  
 

Nguyễn Đạt Thịnh 
 
 

* I first started Chua years ago, not knowing what to expect at all. Looking back, I’ve met 

various people during those 9 years. Some left, some stayed through the good times and the bad 
times. I’ve always been fond of the people and welcoming atmosphere of Chua. Most of all, I 
enjoy the campings where we get to know and get closer to each other. Well, if I could take back 
something it would be the Sketches we do every year, but that’s a work in process. 
 

A recent memory I’ve had from one of our camping is playing hide and seek in the dark, across 
the age groups, Thieu, Thanh, Huynh Truong. All looking for each other in the dark, like we 
were little kids once more. I remember that they stopped looking for me at some point, thinking 
everybody was found. I guess I was just too well hidden.But hey, in the end, they found me.  
 

I guess that’s what sets us apart from just being an organization, we look after each other, from 
the youngest to the eldest, like a real family. Well, the kind, funny, caring Huynh Truong do that 
the most. 
All I can say is that GDPT is like a second home. 
 

Nguyễn Minh Quân 
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Thị Nguyện 
  
 

Từ khi trở thành “Việt kiều” đến nay đã ba mươi chín năm, tôi về VN nhiều lần, nhưng 
lần nầy đặc biệt …  

 
Tôi về đến phi trường Tân Sơn Nhất lúc 4:30 chiều, ngày 2 tháng 3 sau chuyến hành trình 

hơn 40 giờ, rất mệt. Tôi đón chiếc taxi để về nhà gia đình chị vợ tạm trú. Nắng chiều đã không 
còn gay gắt nữa, thế nhưng dòng xe máy chen chúc, lượn lờ bám xung quanh chiếc taxi đã không 
giúp cho cái nóng Sài gòn suy giảm. Anh tài xế gợi chuyện sau khi biết tôi đã lâu về quê hương. 
Anh nói rất tự hào là thành phố “thay da đổi thịt” từng ngày...  

 
Đối với tôi sự thay đổi rõ nét nhất, đó là điện thoại di động và chiếc xe máy. Tại đây đã 

bày bán rất nhiều mặt hàng của những quốc gia sản xuất điện thoại và rất nhiều mẫu mã mà tôi 
không tìm thấy được tại Montréal. Tôi thử tìm kiếm trên mạng thì thấy rằng về giá cả của 
Samsung, Iphone so với giá tại Montréal thì không xê dịch bao nhiêu, rẻ hơn khoảng vài chục 
trên tổng giá hơn ngàn đồng Canada. Trang mạng của hệ thống bán lẻ có tên là “Thế Giới Di 
Động”, về mục giải đáp mua trả góp tôi đọc được nhiều câu hỏi ví như vừa mua máy mới 2, 3 
tháng, máy còn tốt nay muốn đổi lấy đời mới 4G thì điều kiện như thế nào? v.v... và v.v... Các 
cửa hàng bán điện thoại di động và xe gắn máy tràn ngập khắp nơi. Ngày xưa lúc cậu của tôi từ 
Hà Nội vào Sài gòn sau năm 75, tìm thăm gia đình thì “cái đổng, cái đài” là niềm ao ước, là minh 
chứng cho sự thành đạt của một thanh niên bộ đội có dịp vào Nam... Ngày nay cái điện thoại di 
động, cái xe máy đời mới đã thay thế cho “cái đài, cái đổng” để xác định “đẳng cấp” của thanh 
niên... thời đại! Ôi, sự “thay da đổi thịt” là đây sao! 

 
Nhà Từ Đường:  

Sau khi nghỉ ngơi vài ngày tôi cùng Hiếu, em trai bay ra Đà Nẵng để về Hội An, quê nội 
bắt đầu chuyến về nguồn. Tôi bước chân vào làng Kim Bồng lần nầy là lần thứ hai, lần đầu cách 
đây đã... 60 năm! Lúc đó tôi khoảng 8, 9 tuổi, tôi về với mẹ tôi vào dịp cuối năm để cúng chạp 
mã ông bà. Hồi xưa, muốn vào làng thì phải đi đò, bây giờ chúng tôi về đây bằng xe máy, thật 
tiện lợi. Trước mặt tôi, ngôi từ đường không hề thay đổi, có chăng là xuống cấp thê thảm. Tôi 
còn có thể mường tượng được hình ảnh bác tôi, năm đó, ngồi tại bàn nước ở giữa nhà, nhâm nhi 
ly rượu rồi trách móc các em và con cháu thâu đêm... Bác là con trai trưởng chịu trách nhiệm 
hương hỏa, cúng giỗ tổ tiên. Ngày nay, bác đã quá vãng, con trai cũng không còn, cháu đích tôn 
thì đã vào Sài gòn sinh sống, còn chúng tôi thì ở nước ngoài, cách xa quê hương đất tổ, cho nên 
ngôi từ đường không còn ai chăm sóc! Vì cuộc sống, mọi người đã tứ tán khắp nơi. Dòng họ của 
tôi nổi tiếng nghề mộc tại làng Kim Bồng, nhưng nay còn mấy ai theo nghề của tổ tông? Vật đổi 
sao dời! Vạn pháp vô thường, vậy cái gì còn có thể gìn giữ, để làm cội nguồn cho dòng họ? 
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Tổ đình Viên Giác – Hội An 
 Đây là ngôi chùa mà Hòa thượng Như Điển đã thế phát xuất gia tu học năm 1964 với Hòa 
thượng Thích Long Trí, pháp danh Chơn Ngọc, pháp tự Đạo Bảo, thuộc dòng Lâm Tế, pháp phái 
Chúc Thánh. Hiện nay, chùa Viên Giác Hội An do Hòa thượng Như Tịnh làm Trụ trì, là pháp đệ 
của Hòa thượng Như Điển. Còn hòa thượng Như Điển định cư tại Đức từ năm 1977, đã khai sơn 
nên chùa Viên Giác Đức quốc, hiện là Phương trượng, còn ngôi vị Trụ trì hiện nay là Thượng tọa 
Thích Hạnh Giới, đệ tử của Hòa thượng Như Điển. 
 

Xét về sự truyền thừa thì chúng ta được biết vào năm 1694, tổ Minh Hải Pháp Bảo, tự là 
Đắc Trí đến Hội An khai sơn chùa Chúc Thánh, nối pháp đời 34 dòng Lâm Tế. Tổ Minh Hải 
xuất kệ truyền thừa, lập nên phái thiền Lâm Tế Chúc Thánh.  

 
Kệ truyền thừa Pháp danh như sau: 

Minh Thiệt Pháp Toàn Chương    
Ấn Chơn Như Thị Đồng     
Chúc Thánh Thọ Thiên Cửu    
Kỳ Quốc Tộ Địa Trường. 

Kệ truyền thừa pháp tự:   
Đắc Chánh Luật Vi Tông  
Tổ Đạo Giải Hạnh Thông 
Giác Hoa Bồ Đề Thọ 
Sung Mãn Nhơn Thiên Trung 

 
Hòa thượng Thích Như Điển, pháp tự là Giải Minh thuộc dòng Lâm Tế Chánh Tôn đời 

thứ 41, pháp phái Chúc Thánh đời thứ 8. 
 
Hòa thượng Như Điển là sư phụ truyền tam quy, ngũ giới cho tôi vào năm 1984 tại Niệm 

phật đường Quan Âm, thành phố Montréal. Những năm đầu lưu lạc hải ngoại, với tâm trạng bất 
an, tôi đã được sư phụ Như Điển dẫn dắt vào Đạo, đã chỉ cho tôi con đường phải nương theo. 
Ngày nay hồi tưởng lại, tôi cũng không sao nhận được nhân duyên nào khiến tôi theo thầy Như 
Điển, quy y Tam bảo? Thuở đó, tôi chẳng biết gì về đạo Phật, chẳng phải là một phật tử đúng 
nghĩa... phải chăng vì thầy là người đồng hương, cùng xứ Quảng với tôi?... Dù bằng bất cứ lý do 
gì thì việc Thầy khiến tôi quy y Tam bảo đã cứu vớt đời tôi, đã cho tôi một lý tưởng để sống. Tôi 
vô cùng biết ơn sư phụ Như Điển.  

 
Trong cuốn Hương Lúa Chùa Quê, thầy Như Điển đã miêu tả mặt tiền của cổng chùa 

Viên Giác như sau:  
 

“Trước cổng Tam Quan có con đường đất chạy vào, nối liền với đường cái lớn chắn ngang phía 
trước. Hai bên đường dẫn vào chùa, thuở tôi mới đến năm 1964 là những hố rác, và sau nầy 
Thầy tôi cho dọn sạch, cho nước vào và trồng 2 ao rau muống ở đó. Đến năm 68, 69, người nhập 
cư vào phố Hội khá đông, Thầy tôi cho những người nầy làm tạm những ngôi nhà tranh, sau khi 
đổ đất lấp đầy hai ao rau muống ấy, để họ làm nhà che mưa, che nắng. Thế rồi ngày lại tháng 
qua, nơi nầy trở thành cái chợ, buôn bán sầm uất; khiến cho bộ mặt của ngôi chùa không còn 
quang đãng như xưa nữa...”  
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 Hôm nay, tháng 3 năm 2017, cái chợ trước cổng chùa Viên Giác có lẽ không lớn hơn mà 
cũng chẳng nhỏ hơn so với trước đó, vì lẽ con đường đất nối liền con đường cái phía trước vào 
cổng chùa đâu có thay đổi... Chúng tôi phải đẩy xe máy len lỏi mới vào được tận cổng Tam 
Quan, mà cũng không thể gọi là Tam Quan vì hai cửa nhỏ hai bên đã bị che khuất bởi hai cái 
sạp, ít nhất là cho đến 3 giờ chiều, giờ chợ tan nhóm. Cái chợ nầy làm tôi nhớ đến bài học “Mười 
bức tranh chăn trâu” của thiền tông mà chị Tâm Minh Vương Thúy Nga đã hướng dẫn chúng tôi 
thảo luận tại trại Huyền Trang 1 Canada. Đó là bức tranh thứ mười, Nhập triền thùy thủ (Thõng 
tay vào chợ) diễn tả bậc giác ngộ đi vào chợ đời thong dong tự tại, hành hoạt như một phàm phu 
nhưng không dính mắc vào tâm, vào cảnh như một phàm phu. Bồ tát làm tất cả các pháp thế gian 
nhưng không có pháp thế gian nào được thực hiện. Tất cả đều là Không.  
 
Chùa Linh Ứng – Bãi Bụt: 
 Rời Hội An trở lại Đà Nẳng, tôi đi thăm chùa Linh Ứng ở bán đảo Sơn Trà (Bãi Bụt). Đà 
Nẵng có ba ngôi chùa Linh Ứng, mà đây là ngôi chùa Linh Ứng trẻ nhất, chính thức khánh thành 
vào năm 2010. Tương truyền vào thời vua Minh Mạng, có một pho tượng phật không biết từ đâu 
trôi dạt về bãi cát nơi đây. Dân chài ven biển đã phát hiện, cho đó là điềm lành, họ lập am thờ tự. 
Kể từ đó sóng yên biển lặng, dân chài yên ổn làm ăn. Bãi cát nơi mà tượng Phật dạt vào được gọi 
là Bãi Bụt và chính là nơi dựng nên chùa Linh Ứng ngày nay. 
 

Chùa Linh Ứng Bãi Bụt còn được biết đến bởi là nơi có pho tượng Phật Quan Thế Âm 
cao nhất Việt Nam (67m). Tượng đứng tựa lưng vào núi, hướng ra biển, đôi mắt hiền từ nhìn 
xuống, một tay bắt ấn Cát tường, tay kia cầm bình nước cam lồ như người mẹ hiền dõi mắt trông 
chừng đàn con đang phiêu bạt ngoài biển khơi. 

 
 Tôi đứng đây nhìn ra biển Đông bất giác xúc động vô cùng. Dường như hình ảnh con 
thuyền bé nhỏ, dài mười ba thước, ngang hơn ba thước với hằng trăm sinh mạng lặn hụp theo 
từng cơn sóng dữ của ba mươi chín năm về trước, lại hiện ra trước mặt, sống động vô cùng. Sóng 
gió gầm rú, gào thét, mưa như thác lũ chụp xuống con thuyền. Chúng ta không là gì cả, thật sự 
nhỏ bé, yếu đuối trước sự thịnh nộ của biển cả. Với cái bao la của trời đất, tôi bổng nhiên hụt 
hẫng và sự sợ hãi lại tràn ngập trong tôi như năm xưa tôi đã từng sợ hãi! Tôi ngước mặt nhìn lên, 
chiêm ngưỡng Đức Quán Thế Âm. Mẹ Hiền dường như mỉm cười, ấn Cát tường hướng về tôi, 
nước Cam lồ rưới xuống… sự sợ hãi tan biến, niềm an lạc quanh tôi. Tôi quay đầu nhìn ra biển, 
mặt biển phẳng lỳ, trời trong mây trắng, không một con sóng nhỏ...  
 
HUẾ:  

Huế là thành phố bên ngoại, thế nhưng cũng chỉ là lần thứ hai tôi đặt chân đến. Ôi, tôi đã 
cách biệt với nguồn cội ngay từ thuở xa xưa: quê cha, đất mẹ chỉ là những ký ức mơ hồ, phai 
nhạt. 

Từ Đà Nẵng, muốn đi Huế phải vượt đèo Hải Vân. Hồi xưa, việc qua lại trên đèo thật khó 
khăn, nguy hiểm vì đường đèo chật hẹp, uốn khúc, nên để giảm tai nạn xe đâm nhau ngược 
đường, xe phải đi thành đoàn cùng lên đèo hoặc cùng xuống đèo. Như vậy suốt đoạn đường đèo 
chỉ có một chiều xe chạy. Ngày nay đã có đường hầm xuyên đèo, nên việc thông thương giữa Đà 
Nẵng và Huế trở nên dễ dàng, thuận tiện. Tôi và anh Thịnh, người anh họ là con của chị ruột mẹ 
tôi, vượt đèo Hải Vân bằng xe máy để có thể nhìn ngắm phong cảnh tuyệt đẹp của quê hương.  

 
Tổ đình Từ Hiếu: 
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Sau khi thăm lăng vua Tự Đức, chúng tôi viếng chùa Từ Hiếu. Chùa Từ Hiếu nằm khuất 
trong một rừng thông trên một vùng đồi của phường Thủy Xuân, huyện Hương Thủy. Đây là một 
trong những ngôi chùa cổ của đất thần kinh. Chùa được hòa thượng Nhất Định khai sơn năm 
1843, gọi là "An Dưỡng Thảo Am " để chăm sóc, nuôi dưỡng mẹ già và tịnh tu. Hoà thượng 
Nhất Ðịnh nổi tiếng là người con có hiếu, tương truyền có lần mẹ già bị bệnh rất nặng, hàng 
ngày lo thuốc thang nhưng bà vẫn không khỏi. Có người ái ngại khuyên hòa thượng nên mua 
thêm thịt cá để tẩm bổ cho mẹ, có làm được điều đó mới mong bà chóng hồi sức. Nghe xong, 
mặc thiên hạ đàm tiếu chê bai, dị nghị, hòa thượng lội bộ xuống chợ cách đó hơn năm cây số để 
mua cá mang về nấu cháo cho mẹ già ăn. Với lòng hiếu thảo, với sự chăm sóc tận tình của ngài 
đối với mẹ, bệnh của mẹ ngài ngày một thuyên giảm. Tiếng thơm về lòng hiếu hạnh của ngài 
được mọi người biết đến, truyền tụng. 

 
Tháng 10 năm 1847, ngài Nhất Định viên tịch, ngài Cương Kỷ là đệ tử lên kế vị, đã cho 

xây dựng lại am An Dưỡng thành một ngôi chùa, hoàn thành vào năm 1848, được vua Tự Đức 
đặt tên là Từ Hiếu. Chùa Từ Hiếu đến nay trải qua nhiều đời trụ trì, góp phần đào tạo nhiều danh 
tăng, thiền sư... giúp Phật Pháp đương thời hưng thịnh. Năm 1939, sau khi hòa thượng Huệ Minh 
viên tịch, hòa thượng Chơn Thiệt kế vị trụ trì. Ngài Chơn Thiệt có tám vị đệ tử xuất gia: Thượng 
tọa Chí Niệm, Thiền sư Nhất Hạnh, Thượng tọa Chí Mãn, Thượng tọa Chí Viên, Thượng tọa Chí 
Thắng, Thượng tọa Chí Mậu, Ni sư Lưu Phong, Ni sư Lưu Phương. Năm 1968, hòa thượng 
Chơn Thiệt viên tịch, thượng toạ Chí Niệm kế vị trụ trì cho đến năm 1979 thì viên tịch. Thiền sư 
Nhất Hạnh còn lưu vong không về được nên Thượng tọa Chí Mậu nhận trách nhiệm điều hành 
Tổ đình.  

Năm 2005, thiền sư Nhất Hạnh được phép về nước, thầy đã phổ biến cho đồng bào phật 
tử quê nhà những phương pháp thực tập Phật giáo ứng dụng đã được thầy áp dụng ở Tây phương 
hơn 40 năm qua. Như tại tổ đình Từ Hiếu, thiền sư Nhất Hạnh cho áp dụng phương pháp tu của 
Làng Mai...   

 
Tổ Đình Thiền Tôn: 

Chùa Thiền Tôn là một ngôi cổ tự quan trọng đối với Phật giáo Việt nam, do tổ Liễu 
Quán khai sơn, tọa lạc tại ấp Ngũ Tây, xã An Cựu, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên, cách 
đây trên 300 năm.  

 
Xét về mặt truyền thừa, chúng ta được biết Tổ khai sáng tông Lâm Tế là Thiền Sư Lâm 

Tế Nghĩa Huyền truyền đến đời thứ 21 là Ngài Vạn Phong Thời Ủy ở Chùa Thiền Đồng (Trung 
Hoa) Ngài Vạn Phong Thời Ủy lại truyền pháp xuống theo bài kệ: 

 
"Tổ Đạo Giới Định Tông 
Phương Quảng Chứng Viên Thông 
Hạnh Siêu Minh Thiệt Tế 
Liễu Đạt Ngộ Chơn Không". 

 
Vào khoảng năm Đinh Tỵ 1677, Thiền sư Nguyên Thiều Siêu Bạch tuân chỉ chúa 

Nguyễn Phúc Chu sang Trung Hoa thỉnh thiền sư Thạch Liêm qua Nam Hà, Thuận Hoá lập giới 
đàn truyền giới tại chùa Thiền Lâm, Linh Mụ tại Huế và chùa Di Đà tại Hội An. Phái đoàn cùng 
đi với thiền sư Thạch Liêm có các ngài như ngài Minh Hải Pháp Bảo, Minh Hoằng Tử Dung, 
Minh Vật Nhất Tri, Minh Lượng Thành Đẳng v.v… Sau khi pháp sự lập giới đàn truyền pháp 
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hoàn mãn, thiền sư Thạch Liêm trở về Trung Hoa bằng đường biển, các thiền sư đi theo vẫn ở 
lại, tiếp tục hoằng pháp. Theo như bài kệ của ngài Vạn Phong Thời Ủy thì quý thiền sư, pháp 
danh chữ Minh là thuộc dòng Lâm Tế Chánh Tôn đời 34. Ngài Minh Hải Pháp Bảo ở lại Hội An, 
khai sơn tổ đình Chúc Thánh, lập phái thiền Chúc Thánh. Còn ngài Minh Hoằng Tử Dung thì 
khai sơn chùa Ấn Tôn (tức chùa Từ Đàm ngày nay) hoằng pháp với ý nghĩa là lấy sự truyền tâm 
làm tông chỉ. Ngài Liễu Quán cầu pháp với tổ Minh Hoằng Tử Dung và được trao cho công án 
để tham cứu. Sau một thời gian tham cứu, ngài Liễu Quán liễu ngộ và được ngài Tử Dung ấn 
chứng. Tổ Liễu Quán đã đặt ra một pháp phái mới gọi là phái Liễu Quán, và xuất kệ truyền pháp 
như sau: 

 
"Thiết Tế Đại Đạo 
Tánh Hải Thanh Trừng 
Tâm Nguyên Quảng Nhuận 
Đức Bổn Từ Phong 
Giới Định Phước Huệ 
Thể Dụng Viên Thông 
Vĩnh Siêu Trí Quả 
Mật Khế Thành Công 
Truyền Trì Diệu Lý 
Diễn Xướng Chánh Tông 
Hạnh Giải Tương Ưng 
Liễu Ngộ Chơn Không”. 

 
 Như vậy, tổ Thiệt Diệu Liễu Quán thuộc đời thứ 35 phái thiền Lâm Tế chánh tông hay là 
Sơ tổ phái Liễu Quán tại Việt nam.  
 

Chùa Thiền Tôn từ khi khai sơn là một thảo am, đến nay là một ngôi tổ đình uy nghiêm 
đã trải qua hơn 300 năm. Trong suốt thời gian đó đã qua nhiều lần sửa chữa, trùng tu mà gần đây 
nhất năm 2000 do hòa thượng Thích Thiện Siêu, trụ trì đời thứ 11 khởi công đại trùng tu (hòa 
thượng Thiện Siêu còn là trụ trì tổ đình Từ Đàm). Ngài Thiện Siêu là đệ tử của Đại Lão Hòa 
thượng Trừng Thủy Giác Nhiên, Đệ Nhị Tăng Thống GHPGVNTN. Sau khi khánh thành ngôi tổ 
đình Thiền Tôn vào tháng 3 năm 2001, ngài viên tịch vào tháng 8 cùng năm. Ngài có tên húy là 
Tâm Phật, tự Trí Đức, hiệu Thiện Siêu, dòng Lâm Tế Chánh Tôn đời thứ 43, và thiền phái Liễu 
Quán đời thứ 9. 

 
Thượng tọa Thích Trường Phước, húy là Tâm Tại, xuất thân từ tổ đình Thiền Tôn, đệ tử 

ngài Đệ nhị Tăng Thống Giác Nhiên, hiện trụ trì chùa Quan Âm, thành phố Montréal, tỉnh 
Québec, quốc gia Canada. Thân mẫu của tôi, bán thế xuất gia với thượng tọa Trường Phước 
được ban pháp danh Nguyên Ngôn, tự Hỷ Lạc, hiệu là Tịnh Minh vừa viên tịch tháng 10 năm 
2016 vừa qua, thọ 93 tuổi. 

Hôm nay tháng 3 năm 2017, tôi đứng giữa sân Tổ đình, ngắm nhìn xung quanh, mường 
tượng hình bóng của mẹ đã từng quét lá sân chùa ngày nào. Mẹ tôi đã về đây tu học trong lòng 
đất Tổ một thời gian ngắn, mẹ nói để có thể gần gũi với tổ tông, cảm nhận được dòng pháp nhủ 
luân chuyển...  

Phía sau lưng Tổ đình, trên triền dốc có dăm ba cái mộ, trong đó có mộ bia của ông cố, 
ông bà ngoại tôi, và các cậu, các dì chỉ có hình ảnh, tên và pháp danh mà thôi. Có lẽ mẹ tôi cho 
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lập mộ bia ở đây là muốn nhắc nhở chúng tôi khi thăm viếng ông bà thì cũng phải lên tổ đình để 
đảnh lễ tổ tông của mẹ. Con người có hai phần: thân và tâm; ông bà, tổ tiên thuộc về cội nguồn 
của thân; thầy tổ, pháp phái thuộc về nguồn cội của tâm. Phải ghi nhớ và đền ân cả hai mới tròn 
hiếu đạo! 

 
Chùa Phước Duyên:  

Chùa Phước Duyên do Hòa thượng Tâm Ưng Đảnh Lễ (1918-1968) kiến tạo giữa năm 
Mậu Tý, 1948. Chùa tọa lạc trên một vùng đất rộng, giữa đồng lúa xanh bên dòng sông Bạch 
Yến thuộc địa phận làng An Ninh, xã Hương Long, quận Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên, nay là 
phường Hương Long, thành phố Huế.  

 
Ngày nay chúng tôi thấy có rất nhiều ngôi mộ được chôn cất xung quanh chùa, có cái còn 

nằm án trước cổng tam quan... Người chết dường như muốn tranh nhau vào chùa để nghe câu 
kinh tiếng kệ, giải thoát não phiền của cõi địa ngục chăng? Hình ảnh nầy làm tôi không sao 
không liên tưởng đến vị đại đệ tử của Đức Phật, ngài Ma Ha Ca Diếp, đêm khuya thanh vắng 
ngồi nhập định giữa bãi tha ma, thuyết pháp cho vong linh còn phưởng phất đâu đây, xả bỏ oan 
khiên, nghiệp chướng, mau vượt thoát tam đồ ác nạn!  

 
Tiếng đại hồng chung trong đêm vắng ngân vang, hòa quyện trong tiếng kệ:  

 
“Hồng chung khởi thỉnh tiếng ban đầu 
Bảo kệ ngâm cao thoát nhiệm mầu 
Trên thấu Thiên đàng vui an lạc 
Dưới thông Địa ngục diệt đau sầu. 

 
Nam Mô U Minh Giáo Chủ, Cứu khổ bổn tôn, Cứu bạt minh đồ, Đại Nguyện Địa Tạng 

Vương Bồ Tát Ma Ha Tát...” 
 
Trụ trì chùa Phước Duyên hiện tại là hòa thượng Thích Thái Hòa. Ôn Thái Hòa, tiếng gọi 

thân thương mà anh em chúng tôi gọi Ngài, một trong những vị tôn túc đã hết lòng chăm lo, bảo 
bọc Gia Đình Phật Tử Việt Nam trong bao nhiêu năm qua giữa cơn biến động không lường của 
thế sự. Khắp mọi miền đất nước và ngày nay tại các châu lục, nơi nào tổ chức GĐPT cần đến, 
đều có sự hiện diện của Ôn, bất kể tuổi đã cao, bất kể đường xa mệt nhọc, ngài đều không từ nan. 

 
Trong chuyến viếng thăm hoằng pháp Bắc Mỹ vào tháng 6 năm 2016, Hòa thượng đi 

cùng với thị giả là gia đình chị Nhuận Pháp Nguyên Trần Thị Phượng Liên. Tại Canada, Hòa 
thượng dừng chân ở 5 nơi Vancouver, Montréal, Ottawa, Toronto và Hamilton, là những nơi có 
tổ chức GĐPT. Đâu đâu, Ôn cũng dành nhiều thì giờ lắng nghe và khích lệ huynh trưởng cùng 
các em đoàn sinh GĐPT bằng những bài pháp thoại ngắn, gọn nhưng rất trong sáng đã giải tỏa 
cho chúng tôi biết bao nhiêu âu lo, phiền muộn.  

 
Tại Montréal, trong thời pháp thoại ở chùa Trừng Thủy, mẹ của tôi là sư cô Hỷ Lạc có 

phước duyên được ngâm bài thơ “Lời Thơ Dâng Mẹ” cung kính cúng dường Ôn và đại chúng. 
Bài thơ nầy in trong tập thơ “Sương đọng ven trời” đã được Ôn ký tên làm quà tặng cho mẹ tôi. 
Không ngờ được, đây lại là lần cuối tôi được nghe mẹ ngâm thơ vì bốn tháng sau mẹ đã ra đi, từ 
giã cõi mộng, như “Lời thơ dâng mẹ” của Ôn mà mẹ tôi đã ngâm: 
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“... Mẹ tình như ngọc lưu ly, 
mênh mông biển cả nay thì còn đâu! 
Chấp đôi tay lại nguyện cầu, 
Đất Thiêng cõi Thánh, Mẹ an nhiên về. 

  
Chùa Thiên Mụ: 
 Từ giã chùa Phước Duyên, chúng tôi viếng chùa Thiên Mụ tọa lạc gần đó. Vả lại đã đi 
Huế thì phải thăm chùa Thiên Mụ, vì đây là ngôi chùa cổ và đẹp nhất đất thần kinh. Chùa Thiên 
Mụ (còn gọi là Linh Mụ) chính thức khởi lập năm Tân Sửu (1601), đời chúa Tiên - Nguyễn 
Hoàng. Chùa Thiên Mụ nằm trên một ngọn đồi nhìn xuống dòng sông Hương thuộc làng An 
Ninh, huyện Hương Trà, nay là phường Hương Long, thành phố Huế. 
 

Dưới thời chúa Quốc - Nguyễn Phúc Chu (1691-1725) theo đà phát triển và hưng thịnh 
của Phật giáo Đàng Trong, chùa Thiên Mụ được trùng tu, xây dựng lại quy mô hơn. Năm 1710, 
chúa Quốc cho đúc một chiếc chuông lớn, nặng tới trên hai tấn, gọi là Đại Hồng Chung, có khắc 
một bài minh trên đó. Đến năm 1714, chúa Quốc lại cho đại trùng tu chùa với hàng chục công 
trình kiến trúc hết sức quy mô như điện Thiên Vương, điện Đại Hùng, nhà Thuyết Pháp, lầu 
Tàng Kinh, phòng Tăng, nhà Thiền... mà nhiều công trình trong số đó ngày nay không còn nữa.  

 
Đến với Thiên Mụ, khách thập phương không khỏi cảm kích trước vẻ đẹp thiên nhiên, 

trước công trình đời xưa để lại với ngọn tháp hùng vĩ đứng soi mình trên dòng Hương giang 
duyên dáng. Tháp Phước Duyên là một biểu tượng nổi tiếng gắn liền với chùa Thiên Mụ. Tháp 
cao 21 m, gồm 7 tầng, được xây dựng ở phía trước chùa vào năm 1844. Nơi đây, sớm chiều tiếng 
chuông chùa ngân vang vọng cùng với khói hương ngào ngạt tỏa ra giữa thanh không vắng lặng, 
đã hấp dẫn và say đắm biết bao lòng người xứ Huế, và du khách bốn phương. Tiếng chuông chùa 
Thiên Mụ từ bao đời đã đi vào ca dao, để lại nỗi nhớ nhung trong lòng người xứ Huế và bạn bè 
gần xa thiết tha với Huế...  

 
“Gió đưa cành trúc la đà, 
Tiếng chuông Thiên Mụ canh gà Thọ Xương”. 

 
Ngày nay, nét cổ kính của chùa Thiên Mụ vẫn còn đó, dòng sông Hương vẫn lững lờ trôi 

nhưng không sao hấp dẫn và lôi cuốn tôi như đoạn văn trên đã diễn tả. Những hàng quán nhập 
nhằng dựng tạm bợ trước cổng chùa, xe máy, xe chở khách du lịch từng đoàn tới lui, tiếng kêu 
réo nhau ơi ới... ồn áo, náo nhiệt... Chùa Linh Mụ nay là một điểm du lịch như bao nhiêu điểm 
du lịch khác, chỉ là mượn cảnh chùa để chiêu khách mà thôi, đâu còn là ngôi cổ tự để hành 
hương, lễ bái, để chiêm ngưỡng công trình tâm linh mà tiền nhân đã dầy công xây dựng. Nét dễ 
thương hiền diệu của cô gái Huế với tà áo dài trắng phất phới bên dòng sông Hương, trước cổng 
chùa Thiên Mụ chỉ còn trong dĩ vãng... Đáng tiếc thay! 

 
HÀ NỘI: 
 
 Rời Huế, chúng tôi đi Hải Phòng thăm cậu út, người em trai còn lại của mẹ mà tôi chỉ gặp 
được một lần khi cậu thăm nuôi tôi trong trại cải tạo. Xong, ra Hà Nôi, thăm vài nơi như Văn 
Miếu, Quốc Tử Giám, chùa Trấn Quốc và “Hà Nội 32 phố phường”.  
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SÀI GÒN: 
 

Trở về Sài gòn, tôi đại diện cho BHD/ Canada theo chỉ thị của Htr. Trưởng ban, chỉ kịp 
tham dự Lễ Cúng Dường Trai Tăng của HT Thích Bổn Đạt tổ chức tại Tu viện Quảng Hương 
Gia Lam ngày 20/03/2017, để tạ ân chư Tôn Đức đã hộ niệm, đưa tiễn Thân mẫu là Sa di ni Bồ 
tát giới, pháp danh Tâm Tài, pháp tự Từ Phát, pháp hiệu Thích Nữ Chủng Quang vừa viên tịch 
lúc 10h50 ngày 07 tháng 03 năm 2017, trụ thế 93 năm.   

 
Hòa thượng Thích Bổn Đạt, Chủ tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Hải Ngoại Tại 

Cananda, Viện chủ Tu Viện Phổ Đà Sơn (Québec) và là thành viên Hội Đồng Tăng Già, Phó 
Trưởng ban đặc trách Hải Ngoại, Ban Thường Trực Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT Việt 
Nam Trên Thế Giới. Hòa thượng cũng là một trong những vị Tôn Túc tại Canada đã hết lòng 
giáo dưỡng, bảo bọc cho GĐPTVN tại Canada. Chúng tôi nhớ lại năm đó vào tháng 10 năm 
1992, tuân hành Thông Điệp của Đức Đại Lão Hòa Thượng Thích Đôn Hậu, Đệ Tam Tăng 
Thống, chư Tăng Ni đã tổ chức Đại Hội Tăng Già Canada tại chùa Quan Âm, thành phố 
Montréal, Canada để thành lập GHPGVNTN/ HN Tại Canada. BHD/GĐPTVN Tại Canada cùng 
với hai đơn vị miền Đông là GĐPT Chánh Kiến (Ottawa) và GĐPT Quan Âm (Montréal) đã 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hổ trợ giúp cho Đại Hội Tăng Già Canada lần thứ nhất, thành công 
viên mãn. Kể từ những ngày đó, tình thầy trò chúng tôi keo sơn gắn bó. 

 
Công ty FDI: 

FDI viết tắt Fast Delevery International là công ty vận chuyển hàng hóa quốc tế đi và đến 
khắp nơi tại Việt Nam. Công ty cung ứng bao quát mọi dịch vụ từ vận chuyển hàng hóa nội địa 
và hàng hóa xuất nhập khẩu, bằng đường hàng không, đường biển, đường bộ, dịch vụ khai báo 
hải quan, dịch vụ đóng gói.v.v.. nghĩa là từ A đến ... Z. 

 
Tọa lạc trong tầng 9, cao ốc Hải Âu, 39B Trường Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp. 

HCM, Việt Nam và có chi nhánh ở 3 thành phố kinh tế quan trọng: Hà Nội, Hải Phòng, và Đà 
Nẳng. Công ty thành lập năm 2003 và đang phát triển rất tốt.  

 
Tôi đến thăm công ty vào buổi xế chiều cuối tháng 3. Muốn đến văn phòng làm việc của 

anh chị Phượng Liên, phải đi qua một dẫy những bàn làm việc của các nhân viên. Những bàn 
làm việc nầy được ngăn bằng những tấm bình phông, để không gian làm việc của mỗi nhân viên 
đều có khoảng cách riêng tư. Mỗi người một phận sự. Phượng Liên thì bận đối đáp, chỉ đạo trên 
điện thoại. Phận sự của người khách không báo trước như tôi thì chỉ dõi mắt quan sát... và chúng 
ta chỉ cần quan sát trang phục, phong cách làm việc của nhân viên là ta có thể nhận định được 
sức sống của công ty. FDI là một công ty trẻ đầy sức sống được điều khiển bởi hai người trẻ đầy 
năng lực, nhiệt huyết, và niềm tin.  

 
Tôi được gặp anh chị Phượng Liên vào tháng 6 năm 2016 vừa qua, anh chị làm thị giả 

cho ôn Thái Hòa trong dịp ngài thăm các đơn vị GĐPT tại Bắc Mỹ. Tôi rầt quý gia đình chị, 
(gồm 3 người, anh, chị và cháu gái) ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên ấy. Đó là một gia đình... Phật 
hóa phổ đúng nghĩa! Những người trẻ thành công trên thương trường, có tài sản, có học vị, được 
nể nang trong xã hội, tôi cũng đã từng gặp gỡ, nhưng người biết xử dụng tài sản mình có một 
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cách thông minh đầy từ bi và trí tuệ tạo niềm an lạc cho mình và cho tha nhân thì phải có... nhân 
duyên mới gặp được! 

 
Anh chị Phượng Liên là đệ tử tại gia của ôn Thái Hòa, ngài là Tổng Thư Ký Ban Thường 

Trực Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh Gia Đình Phật Tử Việt Nam. Mỗi khi Hòa thượng và Chư 
Tôn Đức hoặc thăm viếng, ủy lạo các đơn vị GĐPT các miền của đất nước, và tại hải ngoại hoặc 
giả quang lâm chứng minh, trợ duyên cho các kỳ Đại Hội Huynh Trưởng thì anh chị Phượng 
Liên đều cúng dường phương tiện chuyên chở Chư Tôn Đức, cũng như tịnh tài để ủy lạo, giúp 
đỡ cho các đơn vị gặp khó khăn, thiếu thốn. Bằng cách nầy, anh chị Phượng Liên đã hành hạnh 
Bố thí một cách trọn vẹn: tài thí và pháp thí (gián tiếp). Các GĐPT huynh trưởng và đoàn sinh 
được thừa hưởng pháp ân từ Chư Tôn Đức, củng cố niềm tin, phát huy nội lực, phát triển GĐPT 
sẽ vượt thoát được nội ma, ngoại chướng. Suy tư một cách chính chắn, thì công đức vô lậu nầy 
của anh chị Phượng Liên, giám đốc công ty FDI không thể đong đo, suy lường cho được!... 

 
Đóa sen trắng dâng tặng cho vị Phật tương lai! 
Nam Mô công đức lâm bồ tát ma ha tát! 

 
(Tôi không cố tình tán dương anh chị Phượng Liên vì làm thế vô ích mà thôi, tôi chỉ muốn lấy 
tấm lòng của anh chị làm mẫu mực cho mình. Mô Phật!) 
 
Quảng Hương Già Lam:  

Tu viện Quảng Hương Gia Lam (Gò Vấp) do Cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Thủ tạo 
dựng đầu năm 1962. Chủ trương của Hòa thượng xây dựng Quảng Hương Già Lam để có nơi cư 
trú tu học cho lớp Tăng sinh trẻ, có trình độ đại học đời cũng như đạo.  

 
Lúc đầu Hòa thượng đặt tên là Giải Hạnh Già Lam. Năm 1964, Hòa thượng lại đổi tên 

chùa là Quảng Hương Già Lam. Quảng Hương là pháp danh của một Tăng sinh tu học tại Phật- 
học-viện Trung phần Hải Đức Nha Trang, sau được bổ nhiệm làm Trụ Trì chùa Khải Đoan, Ban 
Mê Thuột, đã tự thiêu lúc 12 giờ 25 phút ngày 18 tháng 8 năm Quý Mão (5.10.1963), trước mặt 
chợ Bến Thành Sài Gòn, để phản đối chính sách kỳ thị tôn giáo của chính quyền Ngô Đình 
Diệm. Từ dạo đó, có tên gọi Quảng Hương Già Lam. 

 
Tăng sinh đến Quảng Hương Già Lam nhập chúng tu học khóa đầu tiên vào năm 1962 là 

6 vị. Về sau mỗi năm mỗi đông và cao điểm nhất là vào đầu năm 1975 với tổng số Tăng sinh 
viên là 120 vị. Chương trình Phật học, tất cả sinh viên Tăng đều học trường Cao đẳng, các khóa 
đầu, về sau học tại Viện Đại học Vạn Hạnh. Chương trình thế học, tùy Tăng sinh tự chọn ngành 
học: y, dược, luật, triết, kiến trúc, văn chương…  

 
Lễ Giỗ Ôn Già Lam: 
 Ngày thứ ba 28 tháng 3 năm 2017 tôi về Tu viện Quảng Hương Gia Lam để tham dự lễ 
húy nhật Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Thủ do quý anh chị Trưởng thông báo.  
 

Cố Hòa thượng Trí Thủ là Đại Ân sư của GĐPT và hơn thế nữa Ngài còn là ân sư của 
hằng bao thế hệ tăng ni. Hạnh nguyện của Cố Hòa thượng là đào tạo Tăng tài để hoằng pháp lợi 
sanh. Thế nên, Hòa thượng đã thành lập nhiều Phật-học-viện: Phật học viện Linh Quang, Phật 
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học viện Báo Quốc - Huế, Phật học viện Phổ Đà – Đà Nẵng, Phật học viện Hải Đức – Nha 
Trang, Phật học viện Linh Sơn – Đà Lạt và Tu viện Quảng Hương Già Lam. 

 
Trong Đại hội Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất kỳ 5 và kỳ 6, Ngài được giao 

trách nhiệm hết sức quan trọng và nặng nề là Viện trưởng Viện Hóa Đạo để thay thế Hòa thượng 
Thích Thiện Hoa vừa viên tịch. Đến năm 1975, Ngài lại phải gánh thêm một trách vụ nặng nề 
nữa, là Xử Lý Thường Vụ Viện Tăng Thống. Năm 1976, Ngài mở Đại Giới Đàn Quảng Đức. 
Năm 1980 Đại Giới Đàn Thiện Hoa ở chùa Ấn Quang và làm Đàn chủ. Đây là giới đàn cuối 
cùng của Giáo Hội Thống Nhất và giới tử đông nhất 1500 vị vừa xuất gia vừa tại gia. 

 
Ngày 07-11-1981 Đại Hội Thống nhất Phật giáo được tổ chức tại chùa Quán Sứ - Hà Nội, 

thành lập Giáo Hội toàn quốc với danh xưng “Giáo Hội Phật giáo Việt Nam”. Ngài được bầu làm 
Chủ Tịch Hội Đồng Trị Sự Trung Ương, nhiệm kỳ I.   

Ngày 02 tháng 3 năm Giáp Tý, tức ngày 02 tháng 4 năm 1984, sau một cơn suy tim đột 
ngột, Ngài đã thâu thần viên tịch tại Bệnh viện Thống Nhất, thọ 76 tuổi đời, 56 tuổi đạo.  

 
Hôm nay đây, trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh, Chư Tôn Trưởng Lão Hòa 

Thượng trong Hội Đồng Chứng Minh, và Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh chủ trì, dâng hương 
thành tâm đảnh lễ tưởng niệm Cố Đại Lão Hòa Thượng Thich Trí Thủ nhân ngày kỵ giỗ lần thứ 
33 của Ngài.  

 
Tôi rất hoan hỉ được cùng với các anh chị huynh trưởng lãnh đạo GĐPT tham dự đại lễ 

nầy. Tôi là một phật tử, một huynh trưởng... thời cận đại. Tôi chưa từng “sống” trong thời kỳ 
tranh đấu cho Phật giáo bình đẳng của năm 63 cũng như những năm sau đó. Và tôi đã rời khỏi 
Việt nam vào cuối năm 1978, tôi cũng chẳng biết gì về tinh thần kiên trì chịu đựng để bảo tồn tổ 
chức của anh em áo lam... Tôi đứng bên lề lịch sử Phật giáo!...  

 
Con người thường chọn lựa hoặc đen hoặc trắng, hoặc theo hoặc chống và thường khi 

chúng ta quyết định theo cảm tính và chúng ta cũng thường khi “hùa theo” cảm tính. Chúng ta 
chạy theo hiện tượng mà không quan tâm đến bản chất, nên chúng ta thật là điên đảo! 

 
Người chọn lựa không trắng, không đen, không theo, không chống là người chấp nhận cả 

trắng lẫn đen, cả theo lẫn chống vùi dập, đánh phá. Người ấy là một người Vô Úy và Đại Từ Bi. 
Đó là Đức Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Thủ. 
 
Lễ Giỗ Cư Sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám: 

Sáng nay, ngày thứ hai 3 tháng 4 năm 2017 nhằm ngày 7 tháng 3 năm Đinh dậu, BHD 
Trung Ương GĐPT Việt Nam tổ chức lễ húy nhật lần thứ 48 cố cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám, 
sáng lập GĐPT Việt Nam cùng Lễ Hiệp Kỵ và Trai đàn chẩn tế cầu siêu cho Ân sư, Cố vấn, Bảo 
trợ, Gia Trưởng, Huynh trưởng và Đoàn sinh GĐPT Việt Nam. 
  Tôi đến Quảng Hương Già Lam rất sớm khoảng 6 giờ sáng mà sân chùa đã đầy anh chị 
em GĐPT. Còn đứng sớ rớ thì chị Xuân Hòa kéo tôi vào chánh điện để kịp dự lễ Thọ cấp Tấn 
cho 13 Huynh Trưởng đang sinh hoạt tại các BHD GĐPT: Bình Thuận, Gia Định, Đồng Nai, 
Khánh Hòa, Thừa Thiên, Lâm Đồng... Buổi lễ trang nghiêm, cảm động dưới sự chứng minh của 
Hòa thượng Thượng Thủ Thích Đức Chơn cùng quý Hòa thượng trong Hội Đồng Tăng Già 
Chứng Minh và quý anh chị Huynh trưởng cấp Dũng trong BHD Trung Ương.  
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GĐPT chúng ta bắt đầu làm việc gì cũng phát nguyện, nhỏ như Oanh vũ vào đoàn cũng 

phát nguyện cho đến lớn như Huynh trưởng mỗi lần Thọ cấp hoặc nhận nhiệm vụ là phát 
nguyện. Phải biết việc phát nguyện hết sức quan trọng. Phát nguyện với Tam bảo, phát nguyện 
với chính chúng ta, trước sự chứng minh của Chư Tôn Đức, sự chứng kiến cũa huynh trưởng đàn 
anh là dấu ấn không phai, là năng lượng giúp chúng ta vượt khó, kiên định hoàn thành tâm 
nguyện, đi trọn con đường Lam. Giống như ta nhận Giới và đắc được Giới thể vậy, sẽ không sai 
sót, sẽ không mất Giới. 

 
Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám, một trong những vị khởi xướng phong trào Chấn hưng 

Phật giáo Việt Nam, người sáng lập GĐPT đã từng có lời phát nguyện dõng mãnh, biểu lộ tâm 
nguyện của một Bồ tát hóa thân. 

 
  Đó là vào mùa Đông 1934, Hòa thượng GIÁC TIÊN viên tịch, ý thức được trách nhiệm 
hoằng dương Chánh pháp và duy trì sinh hoạt Giáo Hội, nên trong lời ai điếu Hòa thượng Bổn 
Sư, Đạo hữu đã phát nguyện dõng mãnh như sau: 
 
“Kiến tướng nguyên vọng, kiến tánh nguyên chơn, viên giác diệu tâm ninh hữu ngã; 
Chúc pháp linh truyền, chúc sanh linh độ, thừa đương di huấn khởi vô nhân.”  
 

Tạm dịch: 
“Tướng các Pháp tuy vọng, tánh các Pháp vốn chơn, Hòa thượng đâu có mất, còn; Chánh Pháp, 
cần phải truyền, chúng sanh cần phải độ, lời di huấn đó, con nguyện xin gánh vác.”  
 

Hôm nay, Quảng Hương Già Lam như là một Nhà Từ Đường của Gia Đình Phật Tử mà 
anh chị em áo Lam tựu về từ khắp mọi miền đất nước. Chúng ta thấy có đại diện cho BHD 
GĐPT Quảng Đức Sài Gòn, BHD Gia Định, BHD Đồng Nai, BHD Khánh Hòa, BHD Bình 
Thuận, BĐH Miền Tây Nam Phần, Ban Chấp hành Đoàn Cựu Huynh Trưởng GĐPT Việt Nam, 
BHD Thừa Thiên, BHD Quảng Nam 1, Quảng Nam 2 (Quảng Tín cũ), BHD Bình Định, BHD 
Cam Ranh, BHD Lâm Đồng, BHD ĐacLak, BHD Đac Nông, BHD KonTum, BHD Gia Lai, 
BHD Ninh Thuận, BHD Bình Phước, BHD Bà Rịa – Vũng Tàu v.v.  

 
Tuy thành phần tham dự rất đông, (theo ước tính của tôi phải trên 300 huynh trưởng nam 

nữ) chương trình khép kín, liên tục, thế nhưng Huynh trưởng Minh Trung Đặng Viên Ngọc Trai, 
Phó Tổng thư ký Thường trực BHD/TG đã dẫn chương trình điều động buổi lễ nhịp nhàng, lời 
giới thiệu rõ ràng, súc tích giúp cho buổi lễ thập phần trang nghiêm và tràn đầy đạo vị. 

Lời Cảm Niệm của của Huynh trưởng cấp Dũng Nguyên Hoành Lê Văn San, Phó Chủ 
tịch thường trực Hội Đồng cấp Dũng – Tổng thư ký Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt 
Nam: 

“…Hiệp Kỵ thắp sáng nguồn ân 
Soi đường lý tưởng tiền nhân tô bồi 
Gìn lòng sen trắng tinh khôi 
Cho nguồn hiếu đạo dệt nôi nhiệm mầu 

“… Lớp Huynh trưởng hậu bối kế thừa, được thừa hưởng gia tài GĐPT Việt Nam, quá lớn lao vĩ 
đại, với mục đích: Đào luyện thanh thiếu Đồng niên thành Phật tử chân chánh, Góp phần xây 
dựng xã hội theo tinh thần Phật giáo. Tinh thần Phật giáo, phát huy tinh thần báo đáp tứ trọng ân. 
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Do đó GĐPT luôn luôn hun đúc truyền thống tri ân và báo ân, sự huân tập trường kỳ trong Lam 
viên, được thăng tiến mang từng dấu ấn lịch sử qua cột mốc thời gian…” 
 
Lễ Giỗ anh Như Tâm Nguyễn Khắc Từ: 

Tôi được chị Xuân Hòa mời dự lễ giỗ của anh Từ ngày chủ nhật 9 tháng 4 năm 2017 tại 
chùa Vạn Phước. Đây là ngôi chùa mà hồi xửa, hồi xưa bà Ngoại tôi từng đi khi còn sanh tiền, 
lúc đó ôn Tâm Hướng là trụ trì. Và tôi cũng đã có về đây một lần theo lệnh của mẹ tôi để vấn an, 
và cúng dường Ôn. 

 
Lễ Giỗ anh Từ được tổ chức trong vòng thân mật có tính cách gia đình, ngoài vài anh chị 

lớn là bạn áo lam của anh Từ thì tôi là người trẻ nhất và lạ lẫm nhất được chị Xuân Hòa thông 
báo mời dự.  

 
Được tham dự lễ giỗ của anh là một vinh dự cho em, em một lần nữa có dịp đọc lại tiểu 

sử của anh, được chiêm nghiệm lại những hoạt động của anh, những đóng góp của anh cho Phật 
giáo, cho tổ chức GĐPT thật là to lớn, làm cho em, thế hệ đi sau tủi hỗ vô cùng.  

 
KẾT THÚC MỘT CHUYẾN ĐI: 
 

Tôi có một buổi chiều ăn cơm và trao đổi từ giã với các anh chị tiền bối như chị Diệu 
Thuần Phạm Thị Xuân Hòa, anh Nguyên Hoàng Lê Văn San, anh Nguyên Hạnh Phạm Phước 
Hùng, anh Nguyên Thanh Ngô Văn Chơn và anh Minh Trung Đặng Viên Ngọc Trai. 

Anh Ngọc Trai có hỏi thăm lúc trước trong nước, tôi sinh hoạt tại đơn vị nào? Hỡi ôi, hồi 
còn trong nước tôi chưa từng là phật tử nữa thì làm sao biết được GĐPT mà sinh hoạt! Chỉ tại hải 
ngoại, tôi bước vào GĐPT một cách “tình cờ” và tôi từng ví là mình đã “nhảy dù” xuống tổ 
chức.  

Năm 1982, tôi có phận sự đưa mẹ tôi đến Niệm Phật Đường Quan Âm (Montréal) hằng 
tuần nơi mà mẹ tôi và một số bác lớn tuổi chung sức gầy dựng. Lúc đó, thầy Minh Tâm (cố Hòa 
thượng Thích Minh Tâm, khai sơn chùa Khánh Anh, Pháp quốc) và thầy Như Điển (khai sơn 
chùa Viên Giác, Đức quốc) là Lãnh Đạo Tinh Thần Hội Phật giáo Quan Âm. Quý thầy chia nhau 
thường xuyên sang Montréal, ban ngày chỉ dạy cho các bác phương thức điều hành một ngôi 
chùa (không có Thầy trụ trì) từ chủ lễ, cầu an, cầu siêu, đọc sớ…, buổi chiều thì giảng pháp cho 
phật tử… Tôi làm quen với đạo Phật từ lúc đó. Năm 1984, tôi quy y Tam Bảo với thầy Như 
Điển, lúc nầy GĐPT đã bắt đầu tập họp. Nhưng không lâu sau năm 1985, GĐPT ngưng sinh 
hoạt, BHT giải tán vì các anh, các chị tranh chấp “quyền” điều hành. Các bác trong Ban Trị Sự 
yêu cầu tôi xây dựng lại GĐPT. Thế là mùa hè năm 1986, GĐPT Quan Âm làm lễ ra mắt (lần 
nữa!) và tôi thành… Liên đoàn trưởng, lúc đó tôi đã 38 tuổi rồi (nhưng trẻ nhất chùa). Năm 
1987, anh Tâm Trí Tư Đồ Minh triệu tập một cuộc hội thảo huynh trưởng GĐPT Canada tại 
Toronto. Cuộc hội thảo chuyển thành Đại Hội Huynh Trưởng và công cử một Ban Hướng Dẫn 
Lâm Thời. Anh Tâm Trí là Trưởng ban, anh Minh Chơn là Tổng thư ký và tôi được đề cử là… 
Phó Tổng thư ký. Chắc chắc rằng chỉ tại hải ngoại mới có trường hợp… như tôi! 

 

Tu mà chưa thấm tương chao. 
Lòng vòng ngoài ngõ chưa vào thiền na. 

 

 Vì thế mà anh Tâm Trí tức khắc tổ chức những trại huấn luyện Lộc Uyển, A Dục… Tôi 
vào GĐPT và thành huynh trưởng như thế đó! Bằng cánh cửa… bên hông! 
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Và điều đó đã lẩn quẩn trong tâm trí của tôi hơn 30 năm nay! 
 

Làm thế nào để xây dựng một thế hệ kế thừa tại hải ngoại? Làm thế nào để duy trì, giữ 
gìn truyền thống GĐPT? Và truyền thống đó là gì? Có những gì thay đổi được, những gì không? 

 

Chuyến đi nầy là để tìm cách giải quyết những câu hỏi đó cho tôi. 
 

Theo định nghĩa: Truyền thống là văn hóa, là sản phẩm của con người được lưu truyền 
qua các đời qua các dòng tộc, huyết thống và có giá trị về nhân văn nhân bản, có tính trường 
tồn. Được mọi người bảo tồn và giữ gìn một cách thiêng liêng. 

 

 Với những gì tôi quan sát được, với những gì tôi cảm nhận được thì truyền thống GĐPT 
là những điểm sau đây: 
 

1.- Tính thống nhất, bất khả phân; gồm tính bao dung chấp nhận để chuyển hóa. 
2.- Tính tự nguyện hay là phát nguyện, lập nguyện. 
3.- Tinh thần báo đáp Tứ trọng ân. 
4.- Sống theo châm ngôn Hòa Tin Vui, Bi Trí Dũng và 5 điều luật của GĐPT (theo tinh thần Đạo 
từ của Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Thủ HĐTG CM giáo huấn trong Đại Hội Thế Giới 
kỳ IV tại Thái Lan vừa qua).  
 

Như vậy, theo ý tôi ngoài những điều trên, tất cả những điều khác đều có thể thay đổi 
nhất là về hình thức có ghi trong Nôi Quy hay Quy Chế Huynh Trưởng. Dĩ nhiên, sự thay đổi 
phải tuân theo quy trình được quyết định qua một Đại Hội Huynh Trưởng, không được tùy tiện. 
Thế hệ kế thừa được xây dựng dầu ở quốc nội hay ở hải ngoại đều dựa trên 4 điều vừa kể. Đó là 
truyền thống phải giữ gìn, duy trì. 
Cây có cội; nước có nguồn; con người thì có tổ, có tông; tổ chức thì có truyền thống phải giữ 
gìn… 
 

Về nguồn sao!... Một chuyến ư!      ... 
  

Thị Nguyện HNT  
(soạn và ghi nhận cảm xúc sau chuyến đi - chia sẻ cùng Lam viên các nơi) 
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HHÌÌNNHH  ẢẢNNHH  GGĐĐPPTT  QQUUAANN  ÂÂMM  
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GGiiaa  ĐĐììnnhh  PPhhậậtt  TTửử  PPhháápp  VVâânn  
MMiissssiissssaauuggaa,,  OOnnttaarriioo   

 
֍ 

 
 GĐPT Pháp Vân đã có mặt 5 năm.   Năm tháng như thoi đưa, thoắt cái đã 5 năm trôi qua 
rồi.  Ngần ấy thời gian đó đánh dấu biết bao kỷ niệm. 
 
 Như có thiện duyên từ nhiều kiếp, các anh chị em một thời cùng sinh hoạt GĐPT trong 
những tháng ngày khổ cực ở các trại tỵ nạn, đã cùng nhau quy tụ về Chùa Pháp Vân tọa lạc tại 
thành phố Mississauga, tỉnh bang Ontario, nước Canada (Gia Nã Đại) để mong có cơ hội thực 
hiện hoài bão năm xưa.  May mắn thay, ước nguyện ấy đã được thành tựu nhờ sự thương tuởng 
nâng đỡ, và khích lệ từ Thượng tọa Trụ Trì cùng chư tăng bổn tự.  
  
 Trong thời gian phôi thai các huynh trưởng nòng cốt đảm trách mọi vai trò, vừa là người 
huynh trưởng hướng dẫn, vừa là một đoàn sinh; vạch ra chương trình sinh hoạt định kỳ, tổ chức 
thành đội ngũ, mở lớp giảng dạy Phật pháp, lớp dạy về chuyên môn, lớp Việt ngữ.   Chương 
trình sinh hoạt được duy trì cho tới ngày nay với sự đóng góp tích cực, hy sinh, và giúp đỡ đầy 
tận tụy của các thầy cô giáo cộng sự và các phụ huynh, huynh trưởng của GĐPT Pháp Vân. 
 
• Lớp giáo lý giảng dạy Phật pháp, dạy nghi thức tụng niệm, và dạy học thuộc bài hát “Trầm 
hương đốt”.  
• Lớp Việt Ngữ dạy ngôn ngữ mẹ đẻ để tiếng Việt không ngày bị mai một nơi xứ người.   
• Lớp chuyên môn hoạt động thanh niên dạy hát, dạy các trò chơi, các chuyên môn sinh hoạt 
như: gút, morse, dấu đi đường.v.v.. 
 
 Ngày 23/09/2012, GĐPT Pháp Vân chính thức ra đời dưới sự chứng minh của Thượng 
tọa Trụ Trì và Thượng tọa Thích Nhất Quán, và một ban huynh trưởng Gđpt Pháp Vân được 
thành lập gồm: 
 
- Bác Gia Trưởng:  Thiện Hảo- Nguyễn Văn Xê 
- Liên Đoàn Trưởng:  Minh Tuệ- Võ Ngọc Luyện 
- 3 Liên Đoàn Phó:  Nguyên Phú - Nguyễn Khoa Bảo Thạnh; Quảng Tiến- Diệp Gia Đức; 
Nguyên Trang - Lâm Hoàng Uyên. 
- Thư Ký:  Nguyên Tịnh- Phạm Xuân Quang 
- Phụ tá Thư Ký:   Giác Hoa - Huỳnh Tuyết Hương 
- Thủ Quỹ: Giác Lệ- Dương Ngọc Diễm 
- 2 Đoàn Trưởng Thanh Nam/Thanh Nữ 
- 2 Đoàn Phó Thanh Nam/Thanh Nữ 
- 2 Đoàn Trưởng Thiếu Nam/Thiếu Nữ 
- 2 Đoàn Phó Thiếu Nam/Thiếu Nữ 
- 2 Đoàn Trưởng Oanh Vũ Nam/Oanh Vũ Nữ 
- 2 Đoàn Phó Oanh Vũ Nam/Oanh Vũ Nữ 
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 GĐPT Pháp Vân tuy chưa là đơn vị chính quy nhưng vẫn theo phương châm, điều luật và 
huy hiệu của Gia Đình Phật Tử Việt Nam, lấy Châm Ngôn Bi - Trí - Dũng làm nền tảng, dựa vào 
5 Điều Luật tượng trưng bởi 5 Hạnh: Tinh Tấn, Hỷ Xả, Thanh Tịnh, Trí Tuệ và Từ Bi; nhằm 
mục đích duy nhất là để “Đào luyện thanh, thiếu, đồng niên thành Phật tử chân chánh, góp phần 
xây dựng xã hội theo tinh thần Phật giáo”.  Trên căn bản vẫn là một và tình lam chỉ là một, cùng 
một mục đích và phương hướng như nhau để đóng góp vào công cuộc xây dựng gia đình, cộng 
đồng và xã hội theo tinh thần Phật Giáo. 
 
 Hằng năm vào dịp hè, GĐPT Pháp Vân tổ chức cắm trại và picnic cho các em vui chơi, 
hòa nhập với thiên nhiên nhưng cũng không quên đem những chuyên môn đã dạy cho các em áp 
dụng vào cuộc sống đời thường.  Song song một chương trình kết hợp vừa giáo dục vừa vui chơi 
để học đó nhằm giúp các em dễ tiếp thu được những điều mình học hỏi; nhằm để các em cùng 
sống hòa thuận trong đại gđpt, biết thương yêu giúp đỡ, tôn trọng nhau trong tinh thần Lục Hòa, 
biết tôn trong sự sống của muôn loài và giúp các em thấu hiểu trong hành xử với lòng từ bi, vị 
tha. 
 Ngoài ra có những công tác từ thiện xã hội như cứu trợ, ủy lạo, vệ sinh môi trường, sinh 
hoạt cộng đồng.  GĐPT Pháp Vân cũng tập luyện văn nghệ góp vui trong những lễ lớn như Phật 
Đản, Vu Lan, Tết Trung Thu và Tết cổ truyền. 
 
 Trong tinh thần yêu thương, bình đẳng, chia sẻ công việc....ban huynh trưởng GĐPT 
Pháp Vân cứ mỗi 4 năm đều phải ngồi lại để bầu ban huynh trưởng mới.  Năm 2016 dưới sự 
chứng minh của Thượng tọa Trụ Trì và chư tăng bổn tự, ban huynh trưởng mới được thành lập 
gồm: 
 
- Bác Gia Trưởng:  Thiện Hảo- Nguyễn Văn Xê 
- Liên Đoàn Trưởng:  Minh Tuệ- Võ Ngọc Luyện 
- 3 Liên Đoàn Phó:  Nguyên Phú - Nguyễn Khoa Bảo Thạnh;  Giác Trí - Trần Văn Dũng;   
Nguyên Trang - Lâm Hoàng Uyên 
- Thư Ký:  Nguyên Lệ- Nguyễn thị Kim Hồng 
- Phụ tá Thư Ký:  
- Thủ Quỹ:  Giác Lệ- Dương Ngọc Diễm 
- 2 Đoàn Trưởng Thanh Nam/Thanh Nữ 
- 2 Đoàn Phó Thanh Nam/Thanh Nữ 
- 2 Đoàn Trưởng Thiếu Nam/Thiếu Nữ 
- 2 Đoàn Phó Thiếu Nam/Thiếu Nữ 
- 2 Đoàn Trưởng Oanh Vũ Nam/Oanh Vũ Nữ 
- 2 Đoàn Phó Oanh Vũ Nam/Oanh Vũ Nữ 
 
 Thời gian 5 năm không phải dài đối với một kiếp người, nhưng đó là khoảng thời gian 
bao trọn nhiều kỷ niệm buồn vui của triết lý nhân sinh.  Hình ảnh các anh chị em bên cạnh quý 
thầy trong mọi sinh hoạt của Chùa là ngọn lửa ấm áp làm tan chảy mọi băng giá trong tâm hồn, 
là nguồn động lực thúc đẩy các anh chị em vượt qua mọi khó khăn nội tại để rồi cùng nhau sách 
tấn, dấn thân phụng sự Tam Bảo. 
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 Tin sâu nhân quả, 1 hạt giống được gieo trồng sẽ có 1 kết quả tương ứng.  Những hành 
hoạt của các anh chị em hôm nay là hạt giống Bồ Đề, là hành trang vững chắc để các anh chị em 
thành tựu lý tưởng phụng sự Tam Bảo, và đạt quả Vô Thuợng Bồ Đề mai sau. 
 
 Hôm nay đứng nhìn các em vui đùa với những ánh mắt ngây thơ thiên thần đã làm cho 
lòng chúng tôi càng thêm phấn chấn, và nguyện với lòng sẵn sàng hy sinh để hướng dẫn các em 
ngày một trưởng thành trở thành một người phật tử chơn chánh theo tinh thần Bí, Trí, Dũng. 
 
 Thời gian dẫu có xa cách, năm tháng dẫu có phôi phai nhưng sẽ mãi là sợi dây liên kết 
tình anh em.  Nguyện quy Kính Tam Bảo và cùng với quý thầy xây dựng ngôi nhà chánh pháp để 
chánh pháp sống mãi trên thế gian. 
 
 Kính chúc quý thầy pháp thể khinh an để làm nơi nương tựa cho chúng con.  Cầu chúc 
các bác huynh trưởng sức khỏe dồi dào để hướng dẫn các anh chị em trên con đường phụng sự 
Tam Bảo.  Cầu chúc các anh chị em áo Lam luôn an hòa trong tình yêu thương áo Lam. 
 

BHT/GĐPT Pháp Vân 
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LLưượợcc  SSửử  GGiiaa  ĐĐììnnhh  PPhhậậtt  TTửử  HHuuyyềềnn  QQuuaanngg  
Vancouver, BC  

 
 
 

I. TIỀN THÂN GĐPT HUYỀN QUANG 
  
 Có thể nói Gia đình Phật tử Chân Quang là tiền thân của Gia Đình Phật Tử Huyền Quang 
mà sự thành lập ấy đến với tôi như một duyên kỳ ngộ, hay như là một phật duyên. 
Tôi nhớ vào đầu thập niên 1990, tức khoảng một vài năm khi tôi vừa chuyển về vùng đất ấp áp 
với thành phố đầy hoa đào nở, thành phố Vancouver, thành phố khách đến thăm không muốn trở 
về, tôi thường đến chùa Chân Quang như một phật tử tìm về cửa Phật. Ở chùa này có một Gia 
Đình Phật Tử đang sinh hoạt. Anh Liên đoàn Trưởng là Quãng Tịnh - Vũ Văn Khắc Việt. Tôi 
tham gia vào GĐPT Chân Quang từ dạo ấy. 
 
 Sinh hoạt không lâu, vào cuối Thu  năm 1991, tôi nhận được điện thoại của anh Thị Thiệt 
mời về đoàn quán dự cuộc họp bất thường để giải quyết những vấn đề cấp bách của Gia Đình. 
Buổi họp ấy gồm có: - Bác Gia Trưởng: Trần Văn Mai, - Liên đoàn Trưởng: Quảng Thịnh - Vũ 
Văn Khắc Việt, - Liên Đoàn Phó/Thư ký: Nguyễn Tiến Trung (Đoàn Trưởng Thiếu Nam) - Các 
đoàn trưởng: Giác Lực Thái Duy Dũng, Minh Tú Tiêu Minh Lâm, Chúc Hùng Tô Văn Anh, - 
Quảng Mỹ - Nguyễn Huỳnh Phương Phương (ĐT Oanh Vũ Nữ), - Minh Hiền Lâm Huệ Quân 
(ĐT Thiếu Nữ), - Phạm Thái Văn (Đoàn Trưởng Oanh Vũ Nam), - Thị Thiệt Nguyễn Văn Tự, - 
và Nguyên Ứng Lê Chí Đời. 
 

Cuộc họp được bàn về lá thư của Ban Trị Sự và Thầy Trụ trì Thích Chân Bảo với nội 
dung là tạm ngưng sinh hoạt cho GĐPT Chân Quang nhưng không ghi rõ ngày tái sinh hoạt. 
Huynh Trưởng Nguyên Ứng được phân công liên lạc với Thầy Cố Vấn để tìm ngày sinh hoạt lại 
nhưng suốt cả năm trời ròng rã chờ đợi, Thầy vẫn không có câu trả lời. Bên cạnh ấy, lời rĩ tai từ 
Ban Trị Sự rằng Thầy sẽ không bao giờ cho GĐPT về sinh hoạt nữa. Như thế phải chăng là vĩnh 
viễn nghỉ sinh hoạt? 
  
  
II. GĐPT CHÂN QUANG VƯỚNG NẠN 
  
 Trở lại cuộc họp bất thường lần hai, với tấm lòng thương yêu trẻ, Ban Huynh Trưởng và 
tất cả phụ huynh đồng quyết định đưa đoàn sinh sinh hoạt ngoài chùa Chân Quang. Ban Huynh 
Trưởng đã liên lạc và được sinh hoạt cùng chung với Trung Tâm Văn Hóa, Cộng Đồng người 
Việt vùng Greater Vancouver tại Britania Community Centre, 1661 Napier Street, Vancouver, 
BC. Nơi ấy, chúng tôi rất vui khi đưa các em vào gần gũi chung với các hội đoàn khác, tham gia 
vào các ngày lễ dân tộc như Tết Nguyên Đán, Tết Trung Thu… Tiền trang trải phần chính chúng 
tôi thu lượm được từ những lon bia, nước ngọt …mà đa số từ phụ huynh, anh em bạn bè gửi cho. 
Một phần phụ phí khác là sự đóng góp từ phụ huynh đoàn sinh, và một phần nữa là tiền đóng 
góp của chính anh chị em huynh trưởng . 
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 Trong niềm vui chưa được trọn vẹn, đàn trẻ chúng tôi đang cần thêm sự giáo dưỡng, 
bỗng dưng anh Huynh trưởng Nguyên Ứng nhận được điện thoại từ một phật tử báo rằng Thầy 
Trù Trì không vui khi mấy anh lấy tên Chân Quang ra ngoài Sơn Đông Mãi Võ, nên lấy một tên 
nào đó khác với tên Chân Quang, nếu không Chùa sẽ khởi tố và Ban Huynh Trưởng sẽ chịu toàn 
bộ trách nhiệm. Và cũng với lý do đó mà chúng tôi không được phép ở lại Britania Community 
Centre để sinh hoạt nữa. Chúng tôi sinh hoạt nơi đây chỉ được 4 tháng. 
 
 Một lần nữa anh em huynh trưởng chúng tôi lại dẫn đàn em nhỏ lưu vong và tạm trú nơi 
Chùa Tàu Phật Vàng ở phố Tàu Vancouver với sự giới thiệu của chú Hóa, một thành viên trong 
ban trì sự Chùa Chân Quang. Và một lần nữa, một cú điện thoại – cũng cùng một phật tử lúc 
trước- cảnh báo rằng các anh đi đâu mà còn mang tên Chân Quang thì sẽ bị rắc rối. Thế là Chùa 
Tàu cũng không vui lưu giữ chúng tôi nữa. Nơi đây chúng tôi sinh hoạt được một tháng. 
  
III. ĐÌNH CHỈ SINH HOẠT GĐPT CHÂN QUANG 
  
 Trước tình hình nguy cập như vừa trình bày, huynh trưởng Nguyên Ứng thay mặt Ban 
Huynh Trưởng GĐPT Chân Quang báo cáo về Ban Hướng Dẫn Trung Ương và xin được đổi tên 
GĐPT Chân Quang thành một tên khác mà trước tiên là phải khai tử GĐPT Chân Quang rồi mới 
thành lập một GĐPT với một danh xưng mới. Huynh trưởng Trưởng ban Tâm Trí- Tư Đồ Minh 
không đành lòng xuống tay ra quyết định khai tử GĐPT Chân Quang, nhưng đây là thế buộc của 
Thầy trù trì và Ban Trị sự chùa Chân Quang. Mặt khác, Huynh trưởng Tâm Trí lo ngại nếu 
không thành lập được GĐPT mới thì rất tội nghiệp, thương cho đàn trẻ Vancouver. Huynh 
trưởng Tâm Trí rất nhiều lần hỏi: 
 

- Khai tử GĐPT Chân Quang, các chú có chắc chắn thành lâp được GĐPT mới không? 
- Dạ được! Nguyên Ứng trả lời rất quả quyết. 
 

 Nhận được quyết định ĐÌNH CHỈ SINH HOẠT GĐPT Chân Quang của Ban Hướng Dẫn 
Trung Ương Canada lúc bấy giờ, Nguyên Ứng liền thông báo trên tờ báo Thời Sự bấy giờ. 

 
IV. VẬN ĐỘNG & THÀNH LẬP GĐPT HUYỀN QUANG 
 
 Sau hơn một năm trời nghiên cứu và tìm hiểu thủ tục hành pháp thành lập một đơn vị 
GĐPT tại Vancouver và làm thế nào để duy trì đơn vị, và với danh xưng là gì. Với âm hưởng 
chữ QUANG, để gợi lại ký ức của đồng bào phật tử Vancouver sau một thời gian dài ngưng sinh 
hoạt, và cũng trong lúc tình hình Phật giáo quốc nội bị nhà cầm quyền cộng sản cưỡng bức, bắt 
bớ tù đày Đệ Tứ Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang, các tổ chức, hội đoàn đoàn thể, Phật tử 
khắp nơi đang hưởng ứng đòi tự do nhân quyền, tự do tôn giáo cho Việt Nam. Nhân duyên ấy đã 
tạo thành danh xưng cho Gia Đình Phật Tử Huyền Quang. 
 
 Đầu năm 1994, huynh trưởng Nguyên Ứng Lê Chí Đời sang thăm và sinh hoạt với GĐPT 
Liễu Quán tại chùa Cổ Lâm Seatle, Washington, họp bàn tổ chức trại Bay Tâm Chánh tại 
Vancouver. Huynh trưởng Nguyên Ứng đã mời Thượng tọa Trù trì Thích Nguyên An và 
BHT/GĐPT Liễu Quán vào Ban vận động thành lập GĐPT tại Vancouver. Thượng tọa và 
BHT/GĐPT Liễu Quán hoan hỷ hứa khả và nhờ Huynh trưởng Nguyên Hồng – Lê Tấn Phúc 
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giúp việc liên lạc các đơn vị bạn GĐPT Liên Hoa, Vạn Hạnh, La Hầu La, GĐPT Vạn Hạnh New 
Mexico, GĐPT Phổ Quang Utah thuận duyên vì tình lam hoan hỷ tham gia. 
 Mặt khác, các huynh trưởng Thị Thiệt - Nguyễn Văn Tự, Giác Lực- Thái Duy Dũng, 
Minh Tú- Tiêu Minh Lâm, Minh Phương –Lê Văn Lài, Diệu Thiện- Trần Thị Minh Tuyết, Thiện 
Từ- Đổng Chí Thiện, Nguyên Ứng – Lê Chí Đời cùng sang chùa Pháp Hoa ở Vitoria Island cung 
thỉnh Đại Đức Thính Nguyên Thảo về làm cố vấn giáo hạnh cho GĐPT Huyền Quang. 
 
 Trước khi ra mắt GĐPT Huyền Quang với quần chúng, các đơn vị liên kết tổ chức trại từ 
biên giới America & Canada di chuyển đến đất trại thuộc Thành Phố Squamish BC, lấy tên là 
Trại bay Tâm Chánh, tên của người chị Hoàng Thị Kim Cúc, cả đời tận tụy hy sinh vì tổ chức Áo 
Lam. Ba ngày trại đã qua rất là thành công, tinh thần tăng trưởng của Huynh Trưởng và các em 
đoàn sinh rõ ràng. Sau hai tuần lễ thư mời, các Hội Đoàn, Đoàn Thể cũng đã điện thoại hồi âm sẽ 
đến tham dự đúng giờ. Các đơn vị bạn GĐPT vùng Tây bắc Hoa Kỳ cũng có mặt. 
  
 Tại Hội Trường Boy and Girl Club Đường Saint George St., Tân BHT GĐPT Huyền 
Quang các em Đoàn sinh đã sẵn sàng cung nghinh tiếp đón Chư Tôn Đức và Quan Khách vào 
ghế ngồi. 
  
 Chương trình Lễ ra mắt GĐPT Huyền Quang đã bắt đầu vào lúc 12 giờ trưa ngày 01 
Tháng 07 năm 1995 với sự chứng minh của Đại ĐứcThích Nguyên Thảo -Trụ Trì Chùa Pháp 
Hoa, Đại Đức Thích Viên Giác -Trụ Trì Chùa Thôn Đoài, Đại Đức Thích Chơn Bảo -Trụ Trì 
Chùa Chân Quang, cùng Phụ Huynh Đoàn Sinh và đông đảo đại diện các Hội Đoàn, Đoàn Thể. 
Kể từ đấy GĐPT Huyền Quang hợp pháp hoạt động với giấy phép của Chính phủ Victoria cấp. 
Mặc dù Đơn vị được thành lập nhưng GĐPT Huyền Quang vẫn chưa có mái chùa nương tựa nên 
BHT thường sinh hoạt lưu động. Lần đầu thuê trên lầu Sài Gòn Super Market ở Kingsway st, 
Vancouver nhưng sinh hoạt không được bao lâu thì Cảnh Sát đến đình chỉ vì lý do không an toàn 
khi có hỏa hoạn. BHT lại chuyển về thuê Elks Loge Hall 5454 Fraser st,Vancouver. Với kinh phí 
hiếm hoi từ những lon bia kiếm được, BHT phải cố gắng tìm phương tiện cho sinh hoạt. 
  
 Những buổi trình chiếu phim Lịch Sử Đức Phật Thích Ca do BHT lồng âm Việt Ngữ đã 
thành công tốt đẹp, BHT có thêm niềm vui để dìu dắt đàn em nhỏ. Một năm sau, Đại Đức Thích 
Nguyên Thảo về Vancouver mở Niệm Phật Đường Hoa Nghiêm, nhà được thuê ở gần khu 
Thương mại Georgia st, Vancouver,và cũng từ đây GĐPT Huyền Quang thuận duyên phát triển 
mạnh mẽ. Nhiều huynh trưởng về chung tay lo cho đàn em như Tâm Quảng-Lê Văn Phương, 
Đồng Hỷ-Trương Đức Chí, Diệu Huyền-Bùi Thị Lý, Quảng Mỹ-Nguyễn Huỳnh Phương 
Phương, Nhật Quang-Nguyễn Văn Truyền, Đồng Nhân-Nguyễn Chí, Quảng Hưng-Nguyễn 
Cư.v.v. Cổ nhân có dạy An Cư rồi mới Lập Nghiệp, đã đến lúc GĐPT Huyền Quang ghép mình 
vào khuôn khổ của tổ chức bước vào chương trình tu học, huấn luyện, hoạt động thanh niên hẳn 
hoi, theo Nội quy, Quy chế của BHD/GĐPTVN Canada .Thật là một thời vàng son của GĐPT 
Huyền Quang và Niệm Phật Đường Hoa Nghiêm. Chỉ một thời gian ngắn mà NPĐ Hoa Nghiêm 
đã không đủ chỗ để chứa Phật tử về, Thầy Cố Vấn phải mua nhà rộng hơn để làm Chùa Hoa 
Nghiêm ở Nanaimo st, Vancouver BC.  BHT GĐPT Huyền Quang gây quỹ kiếm tiền sửa sang 
Garage lại để làm 4 lớp học Việt Ngữ cho các em, nơi đây các em học xong phải dắt nhau ra 
Công viên sinh hoạt, với lý do là Thầy và Ban Trị Sự sợ hàng xóm than phiền, sẽ gây rắc rối cho 
Chùa.  
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Cũng trong thời điểm này, BHT cùng với anh chị Lê Văn Hơn -Trưởng Ban Bảo Trợ GĐPT 
Huyền Quang tổ chức Ca nhạc gây quỹ nhằm mục đích tạo phương tiện cho các em sinh hoạt tốt 
hơn. Kết quả đêm gây quỹ được thặng dư là $ 20,000 (Hai chục nghìn đồng Canada). Thầy yêu 
cầu tất cả số tiền ấy phải nhập vào quỹ của Chùa vì GĐPT Huyền Quang đang sinh hoạt trong 
khuôn viên Chùa. BHT chỉ đồng ý đóng góp vào quỹ của Chùa là $10.000 thôi (mười nghìn 
đồng Canada) phần còn lại sẽ giữ làm quỹ của GĐPT Huyền Quang phòng khi cần thiết để trang 
trải lo cho các em. Tưởng rằng đã êm chuyện, nhưng không ngờ từ đó mây vô minh ùn ùn kéo 
đến.Tham, Sân, Si, từ đó phát sinh ra không biết bao nhiêu phiền não nỗi dậy. Một thời gian sau 
Thầy Trụ trì quyết định mua đất lập Chùa. Thật vậy Thầy đã mua được mấy mẫu đất nông trại ở 
Royal Oak St,Burnaby, lấy căn nhà ở để làm Chùa Hoa Nghiêm. Ngôi Chùa Hoa Nghiêm tọa lạc 
ở  đường Nanaimo ,Vancouver sẽ treo bản bán. GĐPT Huyền Quang sẽ đi về đâu? Về Chùa mới 
ở Royal Oak St, Burnaby ư! Không, không, chưa được vì Chùa chưa sửa chữa. Thầy Trụ trì nói 
các con tạm thời thuê chỗ nào đó để sinh hoạt đợi Thầy sửa chữa Chùa xong rồi sẽ gọi về. Câu 
nầy nghe “quen quen” nhưng không đâu Thầy Trò có thủy có chung mà, đừng móng tâm vọng 
tưởng mà mang tội, nhất là nghĩ sai về Thầy. 
 
 BHT/ GĐPT Huyền Quang không còn đường lựa chọn nên chấp thuận với lời đề nghị của 
Thầy. Vào năm 2000 BHT thuê được Collingwood Neighbour hood house 5288 Joyce st, 
Vancouver. Các em sinh hoạt rất là tốt. Vào Chủ Nhật hằng tuần, Lễ Phật, sinh hoạt, Việt Ngữ, 
Phật Pháp, Chuyên môn, tổ chức các trại huấn luyện, Đội, Chúng, Đàn và chờ đợi ngày trở về 
Chùa.12 năm chờ đợi, 12 năm thu lượm lon bia để sinh hoạt ngoài mái chùa mà ngày về cũng 
chưa có! 
  
 Năm 2012, một nhân duyên mới đến, BHT họp và đồng ý xin nhị vị Sư Cô Bảo Quang và 
Đức Nghiêm đang Trụ Trì và trùng tu Ni Viện Liên Hoa 3195 Kingsway St, Vancouver, BC cho 
các em về sinh hoạt.  Sau khi nghe Huynh trưởng Nguyên Ứng trình bày nguyện vọng của GĐPT 
Huyền Quang xong, nhị vị Sư Cô rất là hoan hỷ tiếp nhận các em, ân cần dạy dỗ chỉ bảo mọi 
điều. GĐPT Huyền Quang đã thật sự về nơi nương tựa. BHT cảm kích tấm chân tình của nhị vị 
Sư Cô ưu ái dành cho các em. Liên kết với Ban Bảo Trợ, GĐPT Huyền Quang tổ chức hai đêm 
Văn Nghệ Dạ Tiệc gây quỹ trùng tu Ni Viện Liên Hoa với chủ đề Về Nơi Nương Tựa, tiền thặng 
dư hai lần BBT và BHT dâng lên cúng dường Ni Viện. 

Gia Đình Phật Tử Huyền Quang nay đã có nơi nương tựa. 
 
 Htr. Nguyên Ứng- Lê Chí Đời 
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TTiiểểuu  SSửử  GGiiaa  ĐĐììnnhh  PPhhậậtt  TTửử  TThhiiệệnn  TTââmm  
EEddmmoonnttoonn,,  AAllbbeerrttaa  

  
  

 
I. THÀNH LẬP 
 

Gia đình Phật Tử Thiện Tâm được thành lập vào mùa Phật Đản 1985, Phật Lịch 2532. Có 
thể nói rằng GĐPT Thiện Tâm là hậu thân của GĐPT Lộc Uyển (được thành lập vào mùa Phật 
Đản 1982, Phật Lịch 2529, trực thuộc Hội Phật Giáo Việt Nam tại Edmonton, Alberta Canada.) 
Tháng 01 năm 1985, vì có sự bất đồng quan điểm về đường lối hoạt động đặc thù của tổ chức 
GĐPT và Ban Trị Sự Hội Phật Giáo Việt Nam tại Edmonton nên GĐPT Lộc Uyển đã bắt buộc 
giải tán. 
 
Ban Trị Sự muốn rằng: 
 
● GĐPT Lộc Uyển là của HPGVN tại Edmonton, do đó phải hoàn toàn lệ thuộc vào sự điều 
động, kiểm soát và hướng dẫn của Ban Trị Sự chùa mà không được trực thuộc vào một Ban 
Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT nào cả. 
● Chương trình sinh hoạt hàng tuần là chỉ học giáo lý thôi không sinh hoạt gì khác. 
● Ngoài ra Hội cũng không cho phép GĐPT tổ chức ngày giỗ Hòa Thượng Thích Thiện Minh 
(đã từng là vị lãnh đạo tối cao của tổ chức GĐPT Việt Nam) vì cho rằng Hòa Thượng là Cộng 
sản. 

Những quan điểm trên của Ban Trị Sự đã hoàn toàn trái ngược với đường lối sinh hoạt 
truyền thống của tổ chức GĐPT Việt Nam. Qua nhiều phiên họp, Ban Huynh Trưởng cố gắng 
trình bày đường lối sinh hoạt đặc thù của tổ chức GĐPT Việt Nam để mong tìm một giải pháp 
dung hòa, nhưng Ban Trị Sự nhất định không tương nhượng. Do đó để khỏi gây tình trạng chia 
rẽ trầm trọng và nhất thời chưa tìm được một phương cách nào ổn thỏa, Ban Huynh Trưởng 
GĐPT Lộc Uyển lúc đó gồm các huynh trưởng Huỳnh Thọ, Phan Vĩnh Đức, Ngô Quốc Dũng, 
Nguyễn Đức Cường, Huỳnh Kim Thúy, Huỳnh Kim Phượng.v.v. đã quyết định tạm thời cho 
GĐPT Lộc Uyển ngưng sinh hoạt. 
 
II.NHỮNG BƯỚC CHÂN DŨNG CẢM VÀ TINH TẤN. 
 
 Dù tình thế bắt buộc ngưng sinh hoạt GĐPT Lộc Uyển, nhưng các huynh trưởng đã 
không xao lãng nhiệm vụ đối với tổ chức. Vẫn âm thầm theo dõi tình hình, vận động các bậc phụ 
huynh, tham khảo ý kiến quý Phật Tử trưởng thượng có hiểu biết và có cảm tình với tổ chức 
GĐPT mong cho GĐPT Lộc Uyển sớm tái sinh hoạt.  

Sau cùng thấy rằng không thể nào cùng với Ban Trị Sự Hội Phật Giáo Việt Nam tại 
Edmonton phục hoạt lại GĐPT Lộc Uyển nên các anh chị huynh trưởng đã chánh thức giải tán 
GĐPT Lộc Uyển và thành lập một đơn vị GĐPT khác có tên là GĐPT Thiện Tâm vào mùa Phật 
Đản 1985, Phật Lịch 2532. 
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1.Địa Điểm Sinh Hoạt Đầu Tiên. 
 Bước đầu thành lập, GĐPT Thiện Tâm sinh hoạt tại tư gia huynh trưởng Huỳnh Thọ. 
 
2. Địa điểm Sinh Hoạt Thứ Nhì. 

Sau đó GĐPT Thiện Tâm đã dời về sinh hoạt tại tư gia của cố Gia Trưởng Trần Đức 
Trang. Lúc này Gia Đình có thêm các huynh trưởng Minh Tiến Phạm Văn Đức, huynh trưởng 
Minh Lộc Trần Văn Lợi và chị Diệu Trang Quách Thị Nhung. Các huynh trưởng ra đi là huynh 
trưởng Huỳnh Thọ (vì bậc việc gia đình), huynh trưởng Viên Hải Phước (di chuyển đến tỉnh 
bang khác để đi học), huynh trưởng Huỳnh Kim Thúy, Huỳnh Kim Phượng (bận học). 
 
3. Địa điểm Sinh Hoạt Thứ Ba. 
 Đầu năm 1988, cùng với gia đình của huynh trưởng Đổ Thị Ngọc Thanh mướn một ngôi 
nhà tư vừa làm Đoàn Quán vừa làm Niệm Phật Đường vừa làm nơi ở. Trong thời gian này một 
huynh trưởng ra đi là huynh trưởng Nguyễn Đức Cường. 
 
4. Địa Điểm Sinh Hoạt Thứ Tư. 

Mùa hè 1988, GĐPT đã tự túc mướn một ngôi nhà làm Niệm Phật Đường vừa làm Đoàn 
Quán, với sự đóng góp hàng tháng của mỗi huynh trưởng và Ban Bảo Trợ GĐPT. Cũng trong 
mùa hè này GĐPT Thiện Tâm có thiện duyên cung thỉnh được đại Đức Thích Thiện Tâm (vừa 
tới Edmonton từ trại tỵ nạn bên Thái Lan) về làm trụ trì và Cố Vấn Giáo Hạnh cho Gia Đình. Từ 
đó Niệm Phật Đường được cải danh thành tu viện Trúc Lâm. Trong thời gian này, vì lý do sức 
khỏe bác Trần Đức Trang không còn làm Gia Trưởng và bác Phạm Hi đã được mời thay thế. 
 
 Lúc này GĐPT Thiện Tâm có 8 huynh trưởng gồm; Như Thành Phan Vĩnh Đức, Minh 
Lộc Trần Văn Lợi, Diệu Trang Quách Thị Nhung, Minh Tiến Phạm Văn Đức, Chiếu Lực Ngô 
Quốc Dũng, Trúc Pháp Nguyễn Thế Phương, Diệu Thảo Nguyễn Hữu Phương Thoại và Đỗ Thị 
Ngọc Thanh. 
 
5. Địa Điểm Sinh Hoạt Thứ Năm. 

Mùa Hè 1989, tu viện Trúc Lâm tạo mãi được một chung cư để làm cơ sở nên một lần 
nữa GĐPT Thiện Tâm lại dời chỗ. Cũng trong thời gian này huynh trưởng Minh Tiến Phạm Văn 
Đức rời gia đình vì bận việc. Huynh trưởng mới đến là chị Phạm Phương Đan (ái nữ Bác Gia 
Trưởng Phạm Hi), và huynh trưởng Ngô Như Nguyên Vũ. 
 
 Năm 1990, huynh trưởng Ngô Như Nguyên Vũ đã bay đi theo tiếng gọi của vùng biển 
Vancouver và huynh trưởng Chiếu Lực Ngô Quốc Dũng vì nhu cầu công tác đã di chuyển bầu 
đoàn thê tử sang miền Đông Canada, sinh hoạt với GĐPT Từ Ân, Ottawa. Bù lại hơn 10 huynh 
trưởng được bổ xung từ trại huấn luyện huynh trưởng Lộc Uyển II (tổ chức tại Edmonton do ban 
Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam tại Canada tổ chức). Đây là những huynh trưởng trẻ 
đầy nhiệt huyết nên năng động và ồn ào hơn. 
 
 Năm 1991, bác Gia trưởng Phạm Hi vì bận công việc nên từ chức Gia Trưởng di chuyển 
qua Vancouver. Ra đi còn có huynh trưởng Phạm Phương Đan, di chuyển qua Toronto. 
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6. Địa Điểm Sinh Hoạt Thứ Sáu. 
Mùa Hè 1991, tu viện Trúc Lâm đã mua lại một nhà thờ nhỏ làm cơ sở sinh hoạt nên thầy 

trò lại khăn gói di chuyển. 
 
 Năm 1992, sau khi tốt nghiệp đại học, huynh trưởng Đỗ Thị Ngọc Thanh cũng bay đi 
Montréal. Trong mùa hè này GĐPT Thiện Tâm đã tổ chức một chuyến đi gọi là “Hành Trình Về 
Phương Đông”. Một số huynh trưởng và một số em ngành Thiếu (Thiếu Nam và Thiếu Nữ) đã 
khởi hành trên một chiếc xe van (17 người) đi từ Edmonton (miền tây Canada) đi về Toronto 
(miền Đông Canada) tham dự Trại Tâm Minh 1- Họp Bạn Toàn Quốc GĐPTVN/CAN  1992 tại 
Rideau River Ottawa. Cuộc hành trình khéo dài 15 ngày tính theo cây số mà xe ghi nhận là hơn 
10000 (mười ngàn cây số). Cuộc hành trình đã qua: đầu tiên là tới Ottawa (nhà Chiếu Lực) sau 
đó tới Toronto ghé quán ăn của anh Tư Đồ Minh (Trưởng Ban Hướng dẫn Trung Ương GĐPT 
VN tại Canada). Sau đó đã đi Québec, Montréal. Đã viếng thăm chùa Từ Ân (Ottawa, thầy Thích 
Bổn Đạt), chùa Vạn Đức (Toronto thầy Thích Nhật Trí), chùa Quan Âm (Montréal thầy Thích 
Minh Thông) và Tổ Đình Từ Quang (Hòa thượng Thích Tâm Châu). 
 
 Qua mỗi lần di chuyển địa điểm là mỗi lần GĐPT Thiện Tâm lại mất đi một số đoàn sinh, 
ngược lại thì lại nhận thêm một số đoàn sinh mới. Tuy nhiên chương trình sinh hoạt vẫn liên tục, 
các khóa huấn luyện, các khóa thi vượt bậc vẫn liên tục theo đúng thời gian hoạch định. 
 
 Tháng 9 năm 1994, vì lý do học vấn, huynh trưởng Văn Thành Phú lại bay qua Toronto. 
Đầu năm 1995, vì một nghịch duyên đưa đến sự ra đi một loạt của những huynh trưởng Minh 
Lộc Trần Văn Lợi, Diệu Trang Quách Thị Nhung, Nguyên Hoàng Nguyễn Hữu Linh Thoại, 
Nguyên Hậu Nguyễn Hữu Phương Thoại, Nguyên Thái Nguyễn Hữu Quốc Thoại, Nguyên Châu 
Nguyễn Hữu Bảo Thoại, Như Thanh Nguyễn Vũ Tân Uyên, Chánh Pháp Trần Văn Hoài và Diệu 
Hạnh Nguyễn Thị Đan Dung. Một số đoàn sinh lớn được đưa lên làm huynh trưởng là Hồ Thị 
Nhơn, Trung Như Võ Tố Quỳnh. 
 
 Tháng 3 năm 1996, huynh trưởng Như Thành Phan Vĩnh Đức (Liên Đoàn Trưởng đương 
nhiệm) vì lý do sinh kế rời miền đất lạnh bay đi Vancouver. 
 
 Ngày 5 tháng năm 1996, huynh trưởng Minh Lộc Trần Văn Lợi với sự chấp thuận của 
Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam tại Canada trở về nhậm chức Liên Đoàn Trưởng. 
Đáp ứng lời kêu gọi một số các huynh trưởng đã trở về sinh hoạt lại như huynh trưởng Diệu 
Trang Quách Thị Nhung, Chánh Ngọc Phạm Kim Lan, Diệu Hạnh Nguyễn Thị Đan Dung, 
Chánh Pháp Trần Văn Hoài.v.v. 
 
6. Địa Điểm Sinh Hoạt Thứ Bảy. 
 Tháng 7 năm 1996, tu viện Trúc Lâm khởi công xây cất một tu viện mới, to lớn hơn tọa 
lạc trên đường 97 Street. Đến tháng 7 năm 1997 công trình xây dựng hoàn tất. Sau lễ lạc thành, 
GĐPT Thiện Tâm lại theo thầy dời về trụ sở mới cho đến ngày nay. 
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II.PHẦN KẾT. 
 
 Thời gian qua mau, vật đổi sao dời. Đúng là vô thường. Có những lúc GĐPT Thiện Tâm 
có đến hơn 120 đoàn viên, những năm 1997, 98, 99 và có những lúc đoàn viên chỉ còn hơn 20. 
Có lúc hơn 17 huynh trưởng cùng sinh hoạt và có lúc chỉ còn 1 huynh trưởng sinh hoạt (đó là 
anh Minh Lộc Trần Văn Lợi, Liên Đoàn Trưởng), nhưng GĐPT Thiện Tâm vẫn còn đây. 
Có những đoàn sinh, huynh trưởng đã thành đạt là những bác sĩ, những dược sĩ, nhưng kỹ sư, 
những chuyên gia kỷ thuật v.v và đã theo tiếng gọi của con tim hay tiếng gọi của nghề nghiệp 
bay tứ phương, đúng là “chúng ta là hương, gió bay đi ngàn phương, nguyện đem gieo rắc khắp 
nơi ánh vàng”. Hy vọng được như vậy! 
 
 Và cũng đặc biệt có những đoàn sinh mà nay đã trở thành những vị Thượng tọa, Đại đức 
vang danh mà nhiều Phật Tử biết tiếng như Thượng tọa Thích Pháp Hòa, Đại đức Thích Pháp 
Tạng … 
 Hiên nay 2017, tổng số đoàn viên là trên 60. Đi sinh hoạt thường xuyên là trên 50. Có 
hơn 10 huynh trưởng. Trong đó có 1 cấp Tấn, 1 cấp Tín, 1 cấp Tập và 8 huynh trưởng chưa có 
cấp. 
 
Minh Lộc 
2017    
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 Ngày xưa có một ông quan Thượng Thư  tên là Tô Đông Pha được vua cử về làm quan đầu tỉnh 
một tỉnh lớn tại Trung Hoa. Tô Đông Pha là một vị quan văn thơ thi phú rất giỏi. Ông thường tự hào là 
người có tâm rất vững chắc, không bao giờ bị lay động bởi bất cứ khó khăn trở ngại hay thử thách nào. 
 Ngay khi về trấn nhậm tỉnh, ông cho làm một tấm bảng nhỏ với hàng chữ: “Bát Phong Suy Bất 
Động” (nghĩa là tám ngọn gió phiền não như: Lợi, Ái, Hủy, Dự, Xung, Cơ, Khổ Lạc không thể nào làm 
lay động tâm ông được) và cho đóng trước dinh thự của ông. 
 
 Một hôm, có một nhà sư đi ngang qua nhìn thấy tấm bảng đó. Sư không nói gì cả mà đi ngay đến 
tấm bảng, sư vạch quần và tiểu lên tấm bảng, xong sư bỏ đi. Lúc bấy giờ có một tên lính gác tại cổng thấy 
vậy bèn chạy vào báo cho quan đầu tỉnh Tô Đông Pha biết. 
 Tên lính thưa: “Bẩm đại quan có người đã tiểu lên tấm bảng Bát Phong Suy Bất Động của ngài 
đóng trước cổng” 
 Tô Đông Pha nổi giận đập bàn quát: “Hắn là ai? Bây giờ hắn đâu rồi? Tại sao hắn dám hỗn láo 
như vậy?” 
Tên lính: “Bẩm đại quan hắn bỏ đi rồi” 
Tô Đông Pha cáu lên: “Ngươi có thấy hình dáng của hắn ra sao không?” 
Tên lính thưa: “Bẩm đại quan, dạ con thấy hắn đầu trọc lóc, mặc áo nâu. Có lẻ hắn là một nhà sư” 
Tô Đông Pha: “Vậy ngươi có biết gần chung quanh đây có một ngôi chùa nào không?” 
Tên lính: “Dạ con biết bên kia sông có một ngôi chùa. Có lẻ hắn ở trong đó”. 
Tô Đông Pha liền sai lính đem kiệu đưa ông sang sông hỏi tội nhà sư hỗn láo kia. 
 
 Kiệu ngừng trước cổng chùa. Tô Đông Pha vội vàng bước vào cổng thì ngay lúc đó nhà sư từ từ 
bước ra. Tên lính lúc nãy, nhìn nhà sư đang đi ra và thưa với quan Tô Đông Pha rằng: “Bẩm đại quan, 
người đã tiểu lên tấm bảng chính là vị sư đang đi ra đó.”. 
Mặt Tô Đông Pha đỏ lên vì tức giận. Ông chưa kịp nói gì thì nhà sư đã ra tới. Nhà sư chấp tay nói: “A Di 
Đà Phật. Bần tăng đạo hiệu là Phật Ấn. Chẳng hay ngọn gió nào đã thổi đại nhân tới đây như vậy?”. 
 
 Tô Đông Pha giật mình. Ông suy nghĩ, mình đã để tấm bảng  là “Bát Phong Suy Bất Động” thì 
không có một ngọn gió phiền não nào có thể lay động mình mà nay ngọn gió nóng giận đã thổi mình sang 
sông. Ông cứng miệng không trả lời được chỉ xua tay và gọi lính đưa ông trở về dinh. 
Về dinh, ông suy nghĩ và biết mình đã gặp một cao tăng. Ông thức tỉnh và không giận nhà sư đó, trái lại 
ông hâm mộ và kính trọng sư Phật Ấn vô cùng. Từ đó ông hay qua chùa hoặc thỉnh sư Phật Ấn vào dinh 
để vấn đạo. 
 
 Một hôm, có người chài lưới bắt được con cá thật to và thuộc vào loại ngon nhất mang đến biếu 
cho Tô Đông Pha. Ông thích quá bèn sai gia nhân làm một bữa ăn thật ngon và dọn ngay nơi ông làm việc 
và chỉ có một mình ông ăn thôi. 
Sư Phật Ấn hay được tin liền sang sông đi ngay vào nơi làm việc của Tô Đông Pha. Lúc bấy giờ Tô Đông 
Pha đang ngồi ngay bàn làm việc của mình với dĩa cá ngon lành trước mặt. Ông đang chuẩn bị thưởng 
thức bữa ăn mà ông đang thèm muốn. Chợt nghe lính vào báo có sư Phật Ấn đang vào, ông lật đật giấu 
đĩa cá trên một cái kệ bằng gỗ trên đầu vách phòng làm việc của ông và đón sư Phật Ấn. 
 
 Tô Đông Pha thưa: “Bạch hòa thượng, chẵng hay có nhân duyên gì mà hôm nay hòa thượng lại 
quang lâm nơi làm việc của bản quan vậy?” 
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Sư Phật Ấn mới bảo: “A Di Đà Phật. bần tăng lâu nay được nghe rằng Ngài là một vị đại nho, chữ nghĩa 
uyên thâm. Bần tăng có một thắc mắc xin thỉnh giáo ngài.” 
 
 Tô Đông Pha: “Hòa thượng quá khen chứ chữ nghĩa của bản quan nào có ra gì, bản quan tự lấy 
làm hỗ thẹn. Tuy nhiên hòa thượng có gì thắc mắc bản quan xin cố gắng ứng hầu”. 
 
 Sư Phật Ấn: “Từ thời Tam Hoàng vạch đất hoạt tự, Lý Tư thống nhất đến nay chữ viết của ta đã 
được khá hoàn chỉnh. Nhưng bần tăng vẫn thắc mắc có phải chữ “TÔ” gồm có chữ “NGƯ” (cá) ở trên và 
chữ “MỘC” (gỗ) ở dưới phải không ạ?. 
 
 -Bạch hòa thượng! Chữ “TÔ” gồm có hai chữ, chữ “NGƯ” và chữ “MỘC” nhưng chữ “MỘC” 
nằm trên chữ “NGƯ” ạ. Tô Đông Pha đáp lại. 
 
 Sư Phật Ấn không chịu nói lại: “Không! Thưa ngài chữ “NGƯ” phải nằm trên chữ “MỘC” chứ!. 
Tô Đông Pha tức quá: “Bạch hòa thượng! Chữ “TÔ” là họ của bản quan, bản quan đã viết nó mấy chục 
năm nay. Bản quan chưa bao giờ thấy chữ “TÔ” nào mà  cá lại lội trên gỗ cả”. 
 
 Vậy mà hôm nay bần tăng lại được hân hạnh thấy cá lội trên gỗ cơ. Sư Phật Ấn mĩm cười. 
Nói xong sư Phật Ấn tạ từ lui về. Tô Đông Pha bực mình cái ông sư này quá. Chợt nhớ lại đĩa cá, ông 
đứng lên vói tay bưng đĩa cá xuống. Mắt vừa nhìn thấy đĩa cá, ông chợt giật mình. “NGƯ” là cá. Cái kệ 
mình vừa giấu đĩa cá làm bằng gỗ tức là “MỘC”, tức là cá lội trên gỗ. Thì ra sư Phật Ấn biết mình giấu 
đĩa cá trên kệ gỗ nên chơi chữ với mình. Sư Phật Ấn thật là thâm thúy vô cùng. 
 
 Tô Đông Pha từ đó lại càng thêm kính trọng và tôn sùng sư Phật Ấn hơn. Ông thường xuyên học 
đạo với sư Phật Ấn và ông hứa với sư Phật Ấn rằng bất cứ nhà sư yêu cầu điều gì ông cũng sẽ ưng thuận. 
 
 Một ngày kia Tô Đông Pha làm lễ cưới người vợ thứ bảy của ông. Cô vợ thứ bảy này còn trẻ và 
rất đẹp. Tô Đông Pha thỉnh sư Phật Ấn sang làm lễ và cúng dường trai tăng. Sau khi mọi việc xong xuôi, 
trong lúc đàm luận với Tô Đông Pha , sư Phật Ấn mới hỏi Tô Đông Pha: “Bần tăng có một thỉnh nguyện, 
không hiểu đại nhân có vui lòng ưng thuận không?”. 
Tô Đông pha bèn đáp: “Bạch hòa thượng xin ngài cứ nói. bản quan đã có hứa, bản quan sẵn sàng ưng 
thuận”. 
 
 Sư Phật Ấn: “Đại quan có cả thảy bảy vị phu nhân. Vậy chẳng hay vị nào mà ngài sủng ái nhất?” 
-Nếu bản quan còn sủng ái sáu vị phu nhân kia như lúc trước thì bản quan còn lập thất phòng làm chi 
nữa!” 
 Sư Phật Ấn : “Thế ngài có vui lòng cho bần tăng mượn đở vị thất phòng của ngài một đêm nay 
không?” 
 
 Tô Đông Pha giật thót người. Ông không biết vị sư này mượn ái thiếp mới cưới của mình đêm 
nay làm gì nữa? Đêm nay lại là đêm động phòng hoa chúc của mình mà ông ta lại cắc cớ đòi mượn, mà 
mình không cho cũng không được. Mình đường đường là một vị đại nhân, hơn nữa một đại trượng phu 
nhất ngôn cử đảnh mà lại…thôi đành chịu vậy!  
 
 Nghĩ xong ông đi vào tân phòng báo cho tân nương hay mình đã ưng thuận thỉnh cầu của sư Phật 
Ấn, để cho ngài mượn cô một đêm. 
 
 Tân nương rất đổi ngạc nhiên, nhưng để giữ thể diện cho trượng phu mình nên cô ưng thuận. 
Chiều hôm ấy Tô Đông Pha cho lính khiêng kiệu đưa cô sang sông đến chùa. 
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Tại chùa, sư Phật Ấn đã dọn dẹp sạch sẽ và trang hoàng phòng của ông thật là trang trọng như thể chính 
ông động phòng vậy. Ông dành chiếc giường duy nhất cho vị tân nương nghỉ ngơi. 
 
 Đêm đến, mọi người đã an giấc nhưng tân nương kia không thể nào ngủ được. Cô vừa thắc mắc 
vừa lấy làm lo sợ không biết vị đại Hòa Thượng này sẽ giở trò gì ra với mình nên cứ mở to mắt nhìn 
chung quanh. Chừng nửa canh giờ sau, cô thấy mấy chù tiểu nhỏ bê vào bẩy cái lò than đặt cạnh giường 
mà cô đang nằm. Khi mọi người đã lui, sư Phật Ấm cầm quạt phe phẩy bước vào. Mặc dầu sư chúc cô 
ngủ ngon nhưng cô không thể nào chợp mắt được.  
 
 Sư Phật Ấn bắt đầu quạt về hưóng cô, nơi đặt các lò than cho nóng đỏ lên, cứ hết cái này lại đến 
cái khác. Nhưng hể quạt sang lò thứ năm, thứ sáu thì lò thứ nhất lại tắt than, nhà sư lại quay lại quạt tiếp. 
Cứ như thế nhà sư quạt hết cái này sang đến cái kia suốt cả đêm. Quần áo nhà sư ướt đẫm mồ hôi, hơi thở 
ồ ồ vì mệt và nóng. 
 
 Sáng hôm sau nhà sư cho người đưa tân nương về dinh. 
 
 Về tới dinh, Tô Đông Pha vội chạy ra đón vào và hỏi han mọi chuyện. Thấy tân nương mệt nhọc 
ông càng lo lắng hơn. Còn phần tân nương suốt đêm cứ mãi chú ý theo dõi sư Phật Ấn nên cũng đã quá 
mệt nhoài. Cô kể hết mọi sự cho Tô Đông Pha nghe. 
 
 Nghe xong, Tô Đông Pha biết rằng sư Phật Ấn muốn dạy cho mình một bài học. Mình có bảy vị 
phu nhân thì cũng tương tự như bảy cái lò cứ mãi chạy theo o bế hết cô này đến cô khát lúc nào cũng đau 
khổ nghĩ cách sao cho vẹn toàn cả bảy người thì làm gì còn thì giờ để lo cho bá tánh. 
Từ đó Tô Đông Pha thức tỉnh và trở thành một vị hộ pháp đắc lực bên cạnh sư Phật Ấn. 
 

Diệu Trang sưu tầm 
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