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ĐẠI HỘI 

của BAN TỔ CHỨC 

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Kính bạch Hòa Thượng; 

Kính bạch Chư Tôn Đức Giáo Phẩm, Tăng Ni; 

Kính bạch Chư Tôn Đức, quý Thầy Cô Cố Vấn Giáo Hạnh; 

Kính thưa quý vị quan khách, các cơ quan truyền thông, báo chí, các bậc thiện hữu tri thức, quý đạo hữu 

mạnh thường quân, các ban bảo trợ GĐPT VN tại Hoa kỳ, quý đạo hữu các đạo tràng địa phương; 

Kính thưa Huynh trưởng Đại Diện BHD GĐPT Hải ngoại; 

Kính thưa Huynh trưởng Chủ Tịch Hội đồng cấp Dũng và các thành viên tại Hoa kỳ; 

Kính thưa Huynh trưởng Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Hoa kỳ và các thành viên BHD; 

Kính thưa quý Huynh trưởng thành viên Hội Đồng cấp Tấn Hoa kỳ; 

Kính thưa quý Bác Gia Trưởng, các Đơn vị Gia Đình; 

Kính thưa quý Huynh trưởng Đại Biểu các Cấp; 

Kính thưa quý chư liệt vị; 

Thay mặt Ban tổ chức, 

chúng con xin đê đầu đảnh 

lễ chư tôn đức Giáo Phẩm 

Tăng Ni, chúng tôi hân hoan 

chào mừng quý vị quan 

khách, quý đạo hữu, quý 

Huynh trưởng, quý ban viên 

ban Bảo trợ, quý Bác Gia 

trưởng, và các Huynh trưởng 

Đại biểu.  Thật là một vinh 

dự cho Ban tổ chức Đại hội 

lần này được đón tiếp quý vị 

về tham dự lễ Khai Mạc Đại 

hội GĐPT VN tại Hoa kỳ, 

kỳ IX, tại Tu Viện Năng 

Nhơn, thành phố San Jose, 

trong một không gian đạo vị, 

với núi đồi thoáng mát, hòa 

cùng nắng ấm mùa xuân.  Nhìn khung cảnh bao la, nhìn màu Lam hiền hòa, nhìn hoa xuân đang nở, chư tôn 

đức và quý vị sẽ cảm nhận sự hồi sinh của đất trời và lòng người, vạn vật đồng nhất thể, khởi thủy cho sự 

thăng hoa, mùa xuân là mầm sống.  Đại hội IX năm nay tổ chức vào dịp xuân là khởi đầu cho một sinh lực.  

Bằng tấm lòng thương yêu, giáo dưỡng, bảo bọc và chở che tổ chức GĐPT, cùng với niềm tin và kỳ vọng 
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mùa xuân của Đại hội, chư tôn đức 

cùng quý liệt vị đã không quản ngại 

đường sá xa xôi, thời gian quý báu 

hiện diện trong lễ Khai Mạc Đại hội 

hôm nay, không những làm cho 

không khí Đại hội thêm phần trang 

trọng, phấn khởi và sinh động mà còn 

thể hiện sự quan tâm và tình yêu 

thương đối với tổ chức.  Chúng con, 

chúng tôi, xin chân thành cảm tạ chư 

tôn đức và toàn thể quý vị, chúng tôi 

không quên cảm ơn những tấm lòng 

đã hỗ trợ, giúp đỡ tài lực, vật lực của 

các mạnh thường quân, các ban bảo 

trợ, các đạo tràng, khối yểm trợ, và 

quý Bác trong ban bảo trợ GĐPT 

Chánh Tâm. 

Kính thưa Liệt quý vị; 

GĐPT VN là một tổ chức giáo dục, lấy Bi-Trí-Dũng làm châm ngôn, làm ngọn đuốc soi đường để đi trên 

hành trình tỉnh thức, và thể hiện mục đích của tổ chức đó là: 

1. Đào tạo Thanh, Thiếu, Đồng niên trở thành Phật tử chân chính. 

2. Góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật giáo. 

Với một lý tưởng cao vời, với một nhân lành hiếm quý, tổ chức GĐPT gieo trồng hạt giống Như Lai trong 

mọi thành phần của xã hội, từ trí thức đến công nhân, từ Oanh vũ 6, 7 tuổi đến Bác Gia trưởng, Huynh 

trưởng 7, 8 chục tuổi.  GĐPT mang bản sắc phong hóa Việt Nam, hình thức thu hẹp của một xã hội trong đó 

có Thầy, Cô, có cha mẹ, anh em, nên cách 

điều hành tổ chức cũng mang bản chất tình 

hơn là lý, hướng dẫn chứ không phải chỉ 

huy. 

Tổ chức GĐPT VN đã có truyền thống 

hơn 70 năm tại quê nhà, hơn 30 năm ở Hải 

ngoại, luôn cố gắng ứng dụng tinh thần 

dung hóa của Thiền sư Vạn Hạnh, và tinh 

thần khai phóng của Đạo Phật vào nề nếp 

sinh hoạt, đem ánh sáng của giáo pháp để 

giáo hóa xã hội chứ không để xã hội hóa 

Phật giáo, khai sinh một lộ trình để tạo 

dựng sự cân bằng trong đời sống giữa vật 

chất và tâm linh. 
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Suốt 70 năm qua, GĐPT VN đã đóng góp 

rất nhiều trong công việc hoằng pháp, lợi 

sinh, an bình xã hội, và hy hiến cho dân tộc, 

đạo pháp.  Suốt 70 năm qua, màu áo Lam đã 

chan hòa trong nếp sống của người dân từ 

thành thị đến nông thôn, và bây giờ đang lan 

tỏa khắp năm châu bốn bể, tổ chức GĐPT 

VN là như vậy, không công danh, lợi lộc, 

không mưu toan để phản bội quê hương, dân 

tộc, Thầy tổ.  Chúng tôi xin gởi đến Chư 

Tôn Đức cùng liệt quý vị những chất liệu, 

mục đích, hướng đi cũng như sự hành hoạt 

của tổ chức GĐPT trong suốt hành trình từ 

khởi thủy cho đến ngày hôm nay. 

Kính xin Chư Tôn Đức và quý vị cho 

chúng tôi có đôi lời với các Huynh 

trưởng Đại biểu. 

Thưa quý anh chị; 

Thành phố San Jose, hân hạnh được 

đón tiếp quý anh chị Htr. Đại biểu từ 

khắp nơi về đây để tham dự Đại hội kỳ 

IX GĐPT VN tại Hoa kỳ.  Quý anh chị 

đã chuẩn bị hành trang từ những tháng 

ngày qua, hành trang nặng trĩu vẫn là 

những thao thức, những hoài bão làm 

thế nào để tổ chức chúng ta càng ngày 

càng phát triển để phù hợp với xã hội 

mới, nhưng vẫn giữ được truyền thống 

của tổ chức, sắc thái dân tộc và chánh 

pháp Như Lai, đồng thời vẫn thích ứng với nhu cầu thực tế của môi trường chúng ta đang sống.  Mỗi một lần 

Đại hội, người Huynh trưởng cần nhìn lại chính mình, nhìn lại tổ chức trong chặn đường 4 năm đã qua, để 

kinh nghiệm, để chuẩn bị cho chặn đường kế tiếp.  Quý anh chị đã làm được những gì lợi lạc cho chính 

mình, cho tha nhân và cho tổ chức, xin tán thán tinh thần dấn thân phục vụ, ngược lại thì xin chính mình tự 

hứa với tâm để sách tấn, khắc phục chướng duyên và tư duy trách nhiệm. 

Đại hội, là điểm khởi đầu một giai đoạn mới, là nơi hội tụ những ước vọng và sự đặt để những vấn đề.  Điểm 

chính vẫn là con người và sự tổ chức bên cạnh thực tế và môi trường.  Người Huynh trưởng trang bị đầy đủ 

những hành trang cần thiết, thì hành trình dẫu gặp chướng ngại cũng dễ vượt qua; trái lại thì bao giờ cũng 

thối tâm, nãn chí.  Chúng tôi kỳ vọng Đại hội khai nở vào mùa xuân, sẽ có được một Tân ban Hướng dẫn 

Trung Ương tích tụ sinh lực để chuyển hóa tổ chức trong vận hành dung hóa và tương hợp với nhu cầu thực 

tế.  Lấy tinh thần năng động và sáng tạo của tuổi trẻ làm nền tảng thúc đẩy sự phát triển của tổ chức, nhưng 

không bao giờ bỏ quên các nguyên lý và cốt tủy trong Tứ Đế, Bát Chánh Đạo, Tứ vô Lượng Tâm, Tứ Tất 
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Đàn, Tứ Nhiếp Pháp, tinh thần vô ngã, thường bất khinh bồ tát, v.v… bởi các Pháp là nền tảng xây dựng và 

định hướng của tổ chức.  Dựa vào những nguyên lý, lấy tinh thần dung hóa của Vạn Hạnh Thiền sư, hòa 

chung với tinh thần dấn thân, sáng tạo, năng động của tuổi trẻ, chúng tôi ước mong và hy vọng chúng ta sẽ 

cùng nhau hợp sức, đồng tâm, hiệp sức, chung lòng xây dựng, phát triển tổ chức, để song hành với sự phát 

triển của xã hội, nhưng vẫn không đi ra ngoài truyền thống, bản sắc của giáo lý Phật đà, và phong hóa Việt 

Nam. 

Mong lắm thay! Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện và phát tâm.  Trân trọng đảnh lễ và nguyện cầu Chư 

Tôn Đức, Tăng ni pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ; quý liệt vị thiện tri thức, quý quan khách, quý đạo 

hữu, quý mạnh thường quân, thân tâm an lạc; quý Huynh trưởng cao niên, thâm niên, quý Huynh trưởng đại 

biểu, bồ đề tâm vững bền, tinh tấn tu học, tinh 

thần hoan hỷ và nguyện phục vụ cho tổ chức. 

Dù cố gắng trong việc tổ chức, nhưng không 

làm sao tránh khỏi sự thiếu xót, xin chư liệt vị 

hoan hỷ. 

Trân trọng cảm ơn và kính chào liệt quý vị. 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát, Ma Ha Tát 

 

Htr. TÂM DUY Phan Duy Chiêm 

Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội GĐPT VN Hoa kỳ, kỳ IX 

 

 

 



 Bản Tin Số 3 – Đại Hội Huynh Trưởng GĐPTVN HK Kỳ IX  trang 6 

KHAI MẠC ĐẠI HỘI 

của Htr. TRƯỞNG BAN HƯỚNG DẪN TRUNG ƯƠNG 

GĐPT VN tại Hoa Kỳ 

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tác đại Chứng minh. 

 Cung kính Bái Bạch Hòa thượng Thượng Thắng Hạ Hoan Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Phẩm Giáo Hội 

Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, Chứng minh. 

 Kính Bái Bạch Hòa Thượng Thượng Minh Hạ Đạt, Viện chủ Tu Viện Hoa Nghiêm, Stockton – 

California, Nguyên Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống 

Nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ Nhiệm Kỳ I, Chứng minh. 

 Kính Bái Bạch Hòa Thượng Thượng Nguyên Hạ Siêu, Tổng Thư Ký Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 

Thống Nhất Hoa Kỳ, Chứng minh. 

 Kính Bạch Thượng Tọa Thích Hạnh Tuấn, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên, Giáo Hội Phật 

Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ. 

 Kính Bạch Chư Tôn Đức hiện tiền. 

 Kính thưa Huynh trưởng Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn Gia Ðình Phật Tử Việt Nam tại Hải ngoại. 

 Kính thưa Huynh trưởng Chủ Tịch Hội Ðồng Huynh Trưởng Cấp Tấn – Dũng Gia Ðình Phật Tử Việt 

Nam tại Hoa kỳ. 

 Kính Thưa quý vị thiện tri thức và khách quý. 

 Kính thưa tất cả Anh Chị Em Huynh trưởng Ðại biểu. 

 

Trên và trước hết, chúng con xin 

được thay mặt cho Ban Hướng Dẫn 

Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt 

Nam tại Hoa kỳ nhiệm Kỳ VIII 

(2008-2012), một nhiệm kỳ đầy 

biến cố ấn tượng; một nhiệm kỳ đầy 

chướng nạn bủa trùng trong giai kỳ 

lịch sử cận đại của Đạo pháp và Dân 

tộc, của Giáo hội và Tổ chức.  

Chúng con xin được cung kính đê 

đầu đảnh lễ Chư Tôn Ðức Giáo 

Phẩm đã thương yêu, che chở bảo 

bọc cho chúng con, cho Tổ chức 

Gia Ðình Phật Tử Việt Nam tại Hoa 

kỳ mỗi ngày một lớn mạnh để thực 

hiện hạnh nguyện của chúng con và 

cũng giữ vững niềm tin cao quý đối với Tam Bảo. 
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Chúng em cũng xin được hân hoan chào đón phái đoàn của Ban Hướng Dẫn Gia Ðình Phật Tử Việt Nam tại 

Hải ngoại, hạnh nguyện và nếp sống an nhiên tự tại cũng như nụ cười kham nhẫn của các Anh Chị đã là tấm 

gương sáng cho chúng em soi rọi trong hoàn cảnh nghiệt ngã, đau thương của Tổ chức khắp nơi trên thế giới. 

Chúng tôi cũng xin hân hoan chào mừng, tiếp đón qúy vị thiện tri thức, khách quý của tổ chức Gia Ðình Phật 

Tử Việt Nam tại Hoa kỳ luôn kề cận san sẻ những khó khăn của tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam. 

Kính Bạch Chư Tôn Ðức, 

Kính Thưa chư liệt vị, 

Anh Chị em Ðại biểu thân thương, 

Trong chiều dài lịch sử hơn 70 

năm, tổ chức Gia Ðình Phật Tử 

Việt Nam của chúng ta chính là 

thế hệ mà Chư Tôn Ðức tiền bối 

hữu công quan tâm, thao thức, dốc 

lòng dựng xây nhằm kiến tạo lực 

lượng kế thừa cho sự nghiệp 

chung của Phật Giáo Việt Nam, 

như lời bác Tâm Minh Lê Ðình 

Thám khẳng định: “không một 

thành tựu vững bền nào mà 

không nhắm đến tầng lớp thanh 

thiếu nhi vì họ là những người 

kế tục trong mai hậu”.  Lời 

khẳng định hay bản tuyên ngôn 

khai sinh tổ chức áo Lam chúng 

ta.  Và từ đó Sen Trắng đã ươm 

mầm, vươn mình để thành tâm 

xây đời hộ đạo. 

Ngày nay, Gia Ðình Phật Tử Việt Nam không còn là một phong trào mà là một thực thể sống đang tồn tại 

trong lòng Dân tộc và Ðạo pháp.  Với Dân tộc, Gia Đình Phật Tử đã đồng hành từ ngày thành lập cho đến 

ngày nay và mãi về sau.  Do đó, bao triều đại, bao thể chế hưng phế, Gia Đình Phật Tử Việt Nam vẫn giữ 

vững hướng đi, mục đích giáo dục vẫn không thay đổi.  Với Đạo pháp, Gia Đình Phật Tử luôn bảo vệ như 

người qua sông bảo vệ chiếc bè.  Từ đó Áo Lam, Hoa Sen Trắng đã hiện diện khắp nơi trên quả địa cầu này, 

để góp phần điểm tô cho cuộc sống, nguyện làm đẹp cho cuộc đời bằng hạnh nguyện dấn thân, không mong 

cầu danh lợi. 
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Phát tâm “Vô ma khảo bất thành đại đạo” là chí nguyện để vượt qua khó khăn trong quá trình thực hiện Phật 

sự.  Và trong thực tế đã từng trải, mỗi giai đoạn chúng ta đi qua đều có những chướng duyên bủa trùng, thử 

thách, khảo đảo.  Và hiện tình sinh hoạt của chúng ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, và không khó khăn 

nào bằng phải vượt qua nội chướng. 

Kính Bạch Chư Tôn Đức, 

Kính Thưa quý liệt vị, 

Anh Chị Em Huynh trưởng Đại biểu thương mến, 

Đại hội Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa kỳ – Kỳ IX mang một ý nghĩa trọng đại, thâm 

sâu, hướng vào tâm tư của người Huynh trưởng: LÀM MỚI TỔ CHỨC trong phương châm:  LÝ TƯỞNG – 

Ý THỨC – TRÁCH NHIỆM để định hướng cho một bối cảnh tương lai của Gia Đình Phật Tử Việt Nam hội 

nhập vào văn hóa bản địa với bản sắc dân tộc đượm tinh thần Phật Giáo trong một xã hội mới.  Bởi thế, với 

tầm nhìn mới trong chương trình nội dung thảo luận của Đại hội sẽ có TU CHÍNH NỘI QUY VÀ QUY CHẾ 

HUYNH TRƯỞNG, để từ đó 

tiến hành thành lập một CƠ 

CẤU TỐI CAO, thống nhất 

Gia Đình Phật Tử Việt Nam 

tại Hoa kỳ, sẽ có đề án chấn 

chỉnh chương trình và tài liệu 

tu học, huấn luyện các Cấp, 

các Ngành, chú trọng trau dồi 

Việt ngữ, giữ gìn lấy văn hóa 

dân tộc và tận dụng song ngữ 

trong các tài liệu giáo lý, để 

tài liệu được phổ cập trong 

tuổi trẻ lớn lên ở đất dung cư 

này. 

Làm sao để thu hút giới trẻ? 

Sẽ có những đề án cụ thể và 

chặt chẻ hơn về phương diện 

quản trị, điều hành, kỷ luật và tưởng lệ cho các cấp, các đơn vị Gia Đình Phật Tử ở trong việc LÀM MỚI TỔ 

CHỨC. 

Sẽ công cử thành phần Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa kỳ, có khả năng đa 

dạng, có sáng kiến và tầm nhìn xa, có tinh thần phục vụ cao, hy sinh gian khổ và thường xuyên sinh hoạt để 

chu toàn trách nhiệm được phân công, cũng như có ý thức nhẫn nhục trong tinh thần lục hòa, đặc biệt là lập 

trường, đường lối, kiên trung với Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. 

Sẽ có nguyện vọng thống nhất các Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa kỳ, bởi Gia Đình Phật Tử Việt Nam 

không vướng phải những trở ngại lớn thì hoài bão và cố gắng thống nhất Gia Đình Phật Tử Việt Nam, đặc 

biệt tại Hoa kỳ không thể không thực hiện được.  Miễn sao hàng Huynh trưởng tương lai (hay chính chúng ta 
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ý thức được rằng chúng ta có cùng một nguồn, không khác gì nhau) còn các Giáo Hội riêng rẽ khác nhau tại 

địa phương là những trợ duyên cần thiết mà chúng ta có bổn phận tô bồi. 

Sẽ có kế hoạch xây dựng kinh tế tự túc quy mô để cho tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam được độc lập và 

được phát triển mạnh với những sinh hoạt truyền thống của tổ chức. 

Tất cả những điều trên sẽ được giải quyết trong bốn ngày ngắn ngủi của Đại hội, để rồi tổ chức Gia Đình 

Phật Tử Việt Nam tại Hoa kỳ không còn vướng mắc, để hướng đến một sinh hoạt thống nhất với những nhu 

cầu đòi hỏi cao hơn, nhằm mục đích giáo dục thế hệ trẻ, nhằm đáp ứng nhu cầu cán bộ kiện toàn Giáo hội. 

Và trong tinh thần thông cảm, yêu thương, đùm bọc ước sao các Giáo hội khác tạo thuận duyên và trợ duyên 

cho tổ chức giáo dục tuổi trẻ Phật giáo Việt Nam. 

Đến đây, chúng con xin có đôi lời tâm tình với anh chị em Huynh trưởng Đại biểu. 

Anh chị em Huynh trưởng đại biểu thân mến, 

Trước hết, chúng tôi phải hết sức tán thán công đức của quý anh chị trong Ban Tổ chức Đại hội, đặc biệt là 

anh chị em trong Ban Hướng Dẫn Miền Liễu Quán đã hoàn thành công tác tổ chức Đại hội, cho chúng ta một 

không khí thoải mái, nghiêm túc và chân tình như ngày hôm nay, một địa điểm tiện nghi nếu không nhờ lòng 

thương mến của Thượng tọa Thích Nhật Huệ, Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Thanh Niên Giáo Hội Phật Giáo Việt 

Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, Viện Chủ Tu Viện Năng Nhơn dành cho, cũng như những đạo tình khác; chúng ta 

xin ghi công đức ấy – Nguyện tinh tấn, dõng mãnh hơn nữa trên đường phụng sự lý tưởng. 



 Bản Tin Số 3 – Đại Hội Huynh Trưởng GĐPTVN HK Kỳ IX  trang 10 

Kính thưa Anh Chị Em Huynh trưởng Đại biểu; 

Cứ sau một nhiệm kỳ bốn năm, anh chị em chúng ta cùng ngồi lại, nhìn lại những ưu khuyết điểm trên con 

đường chúng ta đã đi qua và cùng nhau thảo luận những bước đi kế tiếp trên cuộc hành trình dài đăng đẳng, 

hướng về mục tiêu giáo dục tuổi trẻ 

thành những con người tự giác, giác 

tha, hạnh phúc cho bản thân, gia 

đình và cộng đồng nhân loại.  Đây là 

một dịp Anh Chị em chúng ta hội tụ 

về như đàn chim, tuy xa rời nhau về 

nơi chốn, khác biệt nhau về thổ 

nhưỡng, nhưng trong tâm tư vẫn 

không nhạt nhòa niềm khao khát 

trình bày; ngồi lại với nhau trong ý 

thức xây dựng, trong truyền thống 

đoàn kết yêu thương, chúng ta thấy 

tăng trưởng niềm tự tin rằng – Con 

đường chúng ta đi là đúng, mãi mãi 

là con đường đạo đức vững bền 

trong muôn đời sau. 

Kính Bạch Chư Tôn thiền đức; 

Kính Thưa Chư liệt vị Thiện tri thức, 

quý vị khách qúy; 

Kính Thưa Anh chị em Huynh 

trưởng Ðại biểu; 

Hơn ba mươi năm qua, chúng con ý 

thức được rằng:  hàng Phật tử tại gia 

quay về nương tựa Tam bảo để tiến 

tu và thực hành Phật sự, trong đó 

tinh thần Quy y Phật là quay về với 

bản thể giác ngộ, quy y Pháp là quay 

về với con đường chánh chân, quy y 

Tăng là trở về với tinh thần thanh 

tịnh hòa hiệp, sinh ra đời không gặp 

Phật thì Tăng Đoàn chính là nền 

tảng thiết yếu để thành tựu ba pháp 

quy y, Tăng là bản thể thanh tịnh, Tăng là chánh tri kiến để từ đây quý Ngài hướng dẫn cho chúng con được 

thấy và đi trên con đường chân chánh, có đi trên con đường chân chánh thì mới sáng tỏ chân tâm, thành tựu 

được đạo nghiệp.  Khi liễu triệt được tinh thần này thì muôn công đức lành được xuất sanh, tìm thấy cho 

mình chỗ quy ngưỡng bất biến giữa dòng chảy vô thường, sự an lạc trong phụng sự nơi pháp xuất thế gian dù 

cho thế quyền đảo điên. 
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Nay, trước khúc quanh lịch sử của đạo pháp và dân tộc, một hoàn cảnh vô cùng tế nhị và khó thể biện phân 

hay giải bày sai đúng, mà thời gian bao bão chướng cuồng phong cứ ập ngôi nhà lam truyền thống, làm cho 

đôi vai nhỏ bé của chúng con khó mà gánh vác nỗi sứ mạng để đi trên con đường lý tưởng, nếu không có quý 

Ngài bảo bọc chở che, cảm thông sách tấn, luôn hiện diện bên chúng con. 

Nay, trước thời khắc thiêng liêng của Lam nghiệp GĐPT Việt Nam, để thành toàn sứ mạng duy trì mạng 

mạch Phật Pháp trong lòng tuổi trẻ Việt Nam, chúng con thiết tha tỏ bày tâm nguyện, một lòng chí thành 

cung thỉnh quý Ngài từ bi thương xót cho chúng con mà kiến lập và đăng lâm pháp tịch Hội Đồng Chứng 

Minh Gia Đình Phật Tử Việt Nam để chúng con thành tựu được tâm nguyện, được sống trong sự bảo bọc của 

bản thể Thanh Tịnh Tăng Già, được dẫn dắt và khai thị bằng tinh thần Chánh Tri Kiến, từ đây Phật sự các 

cấp trong hệ thống GĐPT Việt Nam được đầy đủ duyên lành thành tựu qua sự chứng minh và khuyến tấn 

của quý Ngài.  Cúi xin thương xót cho lời cầu thỉnh của chúng con. 

Thanh tịnh hòa hợp Tăng 

Hội đồng cố vấn giáo hạnh 

Kính Bạch Chư Tôn thiền Ðức, 

Kính Thưa Chư Liệt vị Khách quý, 

Kính thưa Anh Chị em Huynh trưởng Ðại 

biểu, 

Trong ánh sáng tỏa ra từ hào quang của chư 

Phật, chư bồ Tát, chư Lịch Ðại Tổ sư.  Trong 

ánh sáng từ ngọn lửa thiêng của Bồ Tát Thích 

Quảng Ðức và của các Thánh Tử Ðạo.  Trong 

ánh sáng rạng ngời của Bác Tâm Minh Lê 

Ðình Thám, của các Bậc tiền bối hữu công, 

của hàng hàng lớp lớp chư vị Cố Vấn Giáo 

Hạnh và chư vị Huynh trưởng, Ðoàn sinh quá 

cố và trước ánh mắt đầm ấm, yêu thương, tin 

tưởng của Chư Tôn Ðức Hòa Thượng, 

Thượng Tọa, Ðại Ðức Tăng Ni hiện tiền, của 

các Bậc Thiện tri thức và của gần 100 Huynh 

trưởng Ðại biểu từ khắp nơi trên đất nước 

Hoa kỳ về phó Hội.  Nhân danh Trưởng Ban 

Hướng Dẫn Trung Ương Gia Ðình Phật Tử Việt Nam tại Hoa kỳ chúng con, chúng tôi xin long trọng tuyên 

bố Khai Mạc Ðại hội Huynh trưởng toàn Quốc Hoa Kỳ - Kỳ IX. 

Nam Mô Công Ðức Lâm Bồ Tát Ma Ha tát. 

Htr. TÂM KIỂM Bạch Hoa Mai 

Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương 

Gia Ðình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ 
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của Huynh Trưởng Đại Diện 

BAN HƯỚNG DẪN GĐPT VN HẢI NGOẠI 

Trong Buổi Lễ Khai Mạc Đại Hội Huynh 

Trưởng GĐPT VN tại HOA KỲ 

Nhiệm Kỳ IX: 2012-2016 

 

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

Ngưỡng bạch Chư Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni, 

Kính thưa Quý vị Quan khách, 

Kính thưa Đại Hội 

Trước hết, chúng con xin kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Giáo Phẩm, đã quang lâm chứng minh Đại hội Huynh 

trưởng GĐPT VN tại Hoa kỳ, nhiệm kỳ IX hôm nay.  Sự hiện diện quý báu của Chư Tôn Đức và Quý vị 

quan khách đã nói lên niềm yêu thương sâu xa đối với tổ chức Gia Đình Phật Tử chúng con / chúng tôi. 

Theo đà phát triển của tổ chức, hiện nay tại Hải ngoại, GĐPT VN đã hoạt động vững mạnh tại các Quốc Gia 

ở Âu Châu, tại Úc Đại Lợi, tại Canada và nhất là tại Hoa kỳ.  Các Gia Đình Phật tử tại Hải ngoại đã tham dự 

4 Kỳ Đại hội Hải ngoại, nhằm thống nhất ý chí và đường hướng hoạt động, lấy Nội Quy và Quy chế Huynh 

trưởng làm kim chỉ nam, định hướng cho sinh hoạt các Đơn vị từ thấp lên cao.  Tại các Quốc Gia, các Khóa 

huấn luyện Huynh trưởng thường xuyên được tổ chức làm nền tảng kiến thức cho việc quản trị và điều hành 

các Đơn vị, các khóa tu học rèn luyện 

và tu dưỡng nhân cách bản thân, khai 

mở bồ đề tâm, phát nguyện hội nhập 

con đường bảo vệ Đạo Pháp và Dân 

Tộc. 

Với lý tưởng cao đẹp người Huynh 

trưởng Phật tử tự nguyện dấn thân và đã 

phải trãi qua bao nhiêu gian nan thử 

thách.  Cũng có nhiều Huynh trưởng 

Phật tử đã phát nguyện hy sinh thân 

mạng để tổ chức và Đạo Pháp được 

trường tồn. 
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Trong chí nguyện đó, từng thế hệ Huynh 

trưởng tiếp nối và tiếp nối… và những 

bước đi càng ngày càng vững chắc, qua 

những ngày trại huấn luyện, qua những 

buổi tu học, hội thảo, qua các Hội nghị 

tu chính và qua những Đại hội định kỳ 

như hôm nay. 

Kính bạch Chư Tôn Đức 

Kính thưa Quý vị Quan khách 

Thưa quý anh chị Đại Biểu quý mến 

Hôm nay, thật là một vinh dự cho chúng 

con / chúng tôi được thay mặt Ban 

Hướng Dẫn GĐPT VN Hải ngoại đến 

tham dự Lễ Khai mạc Đại Hội Huynh 

Trưởng GĐPT VN tại Hoa Kỳ. 

Mỗi 4 năm một lần, Huynh trưởng Toàn 

Quốc Hoa kỳ, cũng như Huynh trưởng 

các Ban Hướng Dẫn GĐPT khắp Hải 

ngoại đều tổ chức Đại hội, nhằm kiểm 

điểm sinh hoạt trong nhiệm kỳ đã qua, 

hoạch định sinh hoạt cho nhiệm kỳ tới 

và công cử Thành phần nhân sự Tân Ban 

Hướng Dẫn . 

Kính bạch Chư Tôn Đức 

Kính Chư liệt vị 

Cho phép chúng con có đôi lời gởi đến Quý Huynh trưởng Đại Biểu về tham dự Đại Hội. 

Thưa quý anh chị Huynh trưởng Đại biểu. 

Năm nay, theo xu hướng GĐPT VN toàn cầu, “TRẺ TRUNG HÓA THẾ HỆ LÃNH ĐẠO”, chúng tôi hy 

vọng sẽ có nhiều sự đổi mới trong việc công cử thành phần nhân sự lãnh đạo.  Như chúng ta đã thấy, Hoa kỳ 

là một nước có nền văn minh tân tiến vào bậc nhất, có một nền giáo dục khoa học hiện đại.  Vì vậy, Huynh 

trưởng GĐPT VN tại Hoa kỳ, hấp thụ được một nền giáo dục đa dạng, phong phú.  Chúng tôi kỳ vọng quý 

anh chị có thể đưa tổ chức của chúng ta càng ngày càng phát triển tốt đẹp. 

Với niềm tin và hy vọng như thế, chúng tôi xin kính ngỏ lời chào mừng quý anh chị Đại biểu và xin cầu chúc 

Đại Hội Huynh Trưởng Hoa Kỳ, nhiệm kỳ IX được thành công viên mãn. 

Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát. 

Htr. TÂM ĐĂNG Nguyễn Văn Pháp  
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của Htr. TRƯỞNG BAN HƯỚNG DẪN TRUNG ƯƠNG GĐPT 

VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI 

Nhân dịp Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT VN tại Hoa Kỳ lần 09 

 

Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tác đại 

chứng minh. 

Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Vương Bồ Tát Ma Ha Tát tác đại chứng 

minh. 

 

Cung kính đảnh lễ bái bạch: Chư tôn Giáo phẩm Hòa thượng, liệt vị tôn đức đại Tăng hiện tọa đạo 

tràng chứng minh. 

Kính bái bạch: Chư tôn Hòa thượng, Chư Thượng tọa, Chư Đại Đức Tăng, Chư Đại Đức Ni Ân Sư Cố 

Vấn Giáo Hạnh GĐPT Việt Nam tại Hoa kỳ hiện tiền chứng minh. 

Kính thưa: Quý Anh Chị trong Ban Hướng Dẫn GĐPT Việt Nam tại Hải ngoại, Hội Đồng Huynh 

trưởng Cấp Dũng – Cấp Tấn GĐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ hiện diện chủ tọa và tham dự. 

Kính thưa: Quý Thiện hữu tri thức, Quý ân nhân bảo trợ, Chư vị quan khách của Đại hội. 

Kính thưa: Anh Trưởng Ban Hướng Dẫn cùng Quý Anh Chị trong BHD GĐPT Việt Nam tại Hoa kỳ. 

Kính thưa: Quý Huynh trưởng Đại biểu. 

 

Mỗi chặng đường của tháng ngày qua là dấu son khắc ghi dòng lam sử, lúc thuận lúc nguy cũng đều là 

những cung bậc cho một bài lam ca tràn đầy tinh thần kiên trung, nhẫn kham để thành toàn sứ mạng.  Và giờ 

đây, áo lam Hoa kỳ đang khắc dấu ấn thứ 09 trong chuỗi dài hơn 35 năm hoằng dương lý tưởng, hộ trì Phật 

pháp, xây dựng quốc độ an lành.  Thay mặt BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam trên Thế Giới cùng toàn thể 

Lam viên khắp 05 Châu chúng con xin cung kính đảnh lễ hiện tọa đạo tràng Chư tôn thiền đức nhị bộ đại 

Tăng chứng minh Đại hội, tâm thành thỉnh an sức khỏe quý Ngài, chí kính quy hướng Chư tôn đức Ân Sư 

với hình ảnh cội đạo thọ chở che áo lam chúng con trong từng tháng ngày phụng sự, cuộc đời quý ngài chỉ có 

tình thương và giải thoát, trong suối nguồn tình thương đó, chúng con thừa ân nhiều nhất những dòng sữa 

pháp từ tăng đoàn trưởng dưỡng dòng huệ mạng và đạo tâm cho tất cả lam viên GĐPT Việt Nam.  

Chúng tôi vô cùng hoan hỷ có lời thăm hỏi và lời chào tinh tấn, an lạc đến toàn thể quan khách của Đại hội, 

quý Anh Chị Em trong BHD. Hải Ngoại, Hội Đồng Huynh trưởng cấp Dũng, Cấp Tấn Hoa kỳ, Quý Đại biểu 

phó hội hôm nay.  Tất cả quý liệt vị và Anh Chị Em là những nhân duyên thù thắng để thăng tiến tổ chức, là 

những viên gạch để dựng xây nhà làm bằng tâm nguyện huân tu hạnh đức, trưởng dưỡng bồ đề tâm, hành bồ 
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tát hạnh, nguyện hộ đạo, xây đời bằng giáo lý Phật đà, giữ gìn đạo đức truyền thống ông cha, trao truyền cho 

thế hệ trẻ Việt Nam tại Hải ngoại nói chung và Hoa kỳ nói riêng biết hướng thiện, hướng thượng, sống đời 

thiện lành theo Phật pháp, đó là tinh thần Đạo pháp – Dân tộc đang hòa quyện trong từng phật sự mà Quý liệt 

vị và Anh Chị Em chung lưng thực hiện ở tháng ngày qua.  Nhân danh Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương 

GĐPT Việt Nam trên Thế Giới, chúng tôi xin hướng tâm về Tam bảo nguyện cao lời tán dương công đức, 

cúi xin Tam bảo chứng minh cho lòng thành kính và những công đức lành mà Quý vị cùng Anh Chị Em đã 

tu tạo trong sự nghiệp áo lam tại quốc độ Hoa Kỳ này. 

 Kính thưa Huynh trưởng Đại biểu! 

Dù không hiện diện cùng Quý Anh Chị trong những tháng ngày qua để hít thở không khí Đại hội, nhưng qua 

trang nhà, qua email thông tin liên lạc của Ban Tổ Chức tôi cảm nhận được tất cả mùa xuân Nhâm Thìn này 

đã lan tỏa hơi ấm đầy tình thương và trí tuệ của lam viên Hoa Kỳ dành cho nhau trong những ngày tháng 

cuối nhiệm kỳ, chuẩn bị cho một giai kỳ mới.  Cho tôi chia sẻ cùng Anh Chị Em nguồn vui này, nhân đây 

chúng tôi xin được tâm sự cùng Đại biểu đôi điều: 

1. Chúng ta đầy đủ thiện duyên để sinh ra trong một đại gia đình con Phật, lấy chánh pháp làm nền tảng 

dựng xây mái ấm, lấy năm hạnh làm chất liệu dưỡng nuôi đời sống tinh thần, vì vậy người huynh 

trưởng chúng ta chớ bao giờ xao lãng việc học và tu, nếu kiếp này đầy đủ túc duyên thọ thân tứ đại, 

sáu căn hoàn cụ mà không tu không học thì uổng một kiếp nhân sinh, nếu chúng ta không song hành 

tu học thì lấy gì trưởng dưỡng đạo tâm, lấy gì dẫn dắt đàn em, nếu chúng ta không tu không học thì 
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chướng duyên dễ nản, ma chướng dễ xâm, nội bộ thiếu chất liệu hóa giải dị biệt trong tư kiến, và lấy 

gì làm tư lương trên lộ trình siêu sanh thoát hóa ở tương lai khi vô thường đến.  

2. Gia Đình Phật Tử Việt Nam là một mô hình gia đình truyền thống có đầy đủ 03 thế hệ là: Ông Bà, 

Cha Mẹ, Cháu Con, tôi tin chắc các Anh Chị đã nghiệm ra được mình thuộc thế hệ nào theo tuổi tác, 

theo cấp bậc đã thọ lãnh.  Từ đây chúng ta thấy rằng: Ông Bà là chỗ dựa tinh thần, Cha Mẹ là thế hệ 

gánh vác việc nhà, chăm lo cuộc sống, trực tiếp giáo dưỡng thế hệ cháu con, và thế hệ cháu con được 

sống trong tình yêu thương, thừa hưởng các giá trị tinh thần cao quý.  Nếu thế hệ Ông Bà mà gánh 

vác gia sự, chăm lo tất cả thì gia đình đó không thể phát triển, và 02 thế hệ dưới có an lòng không khi 

thế hệ Ông Bà mãi tất bật đa đoan khi tuổi đã vào xưa nay hiếm, và đó có phải là thương yêu Ông Bà 

thật sự hay không? hay chỉ là sự né tránh, và dần nuôi lớn sự ích kỷ trong mình.  Tâm sự điều này, 

mong Đại biểu nghiệm suy, Huynh trưởng trẻ hãy mạnh dạn nhận lãnh trách nhiệm để Anh Chị mình 

có nhiều thời gian cho tổ chức.  

3. Hơn 70 năm qua, tổ chức chúng ta tồn tại nhờ vào chất liệu của tình thương, chính tình thương hóa 

giải hận thù, chính tình thương đưa ta đến con đường hoàn thiện nhân cách phẩm hạnh, chính tình 

thương giúp chúng ta nâng đỡ nhau trong cuộc đời, và tình thương đã xóa đi lằn ranh phân biệt để 

màu lam mãi chan hòa.  Mong tất cả Anh Chị Em chúng ta gìn giữ hương liệu quý báu này bằng tất 

cả con tim và hành động chứ không bằng lời nói. Để tình thương nối dài, tình lam bất diệt.  

Kính bạch Chư tôn đức, 

Kính thưa Quý liệt vị, 

Kính thưa Huynh trưởng Đại biểu, 

Từ quê nhà xa xôi, dõi theo tiến trình Đại hội GĐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ, chúng con xin bày tỏ lòng hoan 

hỷ và hướng về Thập phương thường trụ Tam bảo, kính nguyện Chư tôn đức giới thể viên dung, thân tâm an 

lạc, phật sự viên thành.  Đồng kính chúc Quý liệt vị quan khách cùng Anh Chị Em Huynh trưởng hiện diện 

dũng mãnh vượt thắng chướng 

duyên, sáu thời an lành, thành 

toàn sứ mạng.  Chúc Đại hội 

thành công viên mãn. 

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ 

Tát Ma Ha Tát. 

Trưởng BHD TƯ GĐPT Việt 

Nam Trên Thế Giới. 

Htr. NGUYÊN TÍN 

Nguyễn Châu 
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  Hòa Thượng Thích Minh Đạt 

Nguyên Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên GHPGVN TN Hải Ngoại 

tại Hoa Kỳ 
 

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Kính bạch Hòa Thượng Chánh Văn Phòng GHPGVN Thống Nhất Hoa Kỳ. 

Kính bạch Hòa Thượng Tổng Thư Ký GHPG VN Thống Nhất Hoa Kỳ. 

Kính bạch liệt vị Chư Tôn Đức Tăng Ni hiện diện. 

Kính thưa quý anh chị Htr. từ cấp Trung Ương đến địa phương về tham dự Đại hội Huynh trưởng lần thứ 9 

tổ chức tại San Jose, tiểu bang California 

Kính thưa quý liệt vị, 

Trước hết, chúng tôi xin được đảnh lễ đại lão Hòa Thượng chánh văn phòng 

GHPGVN TN, đồng thời thay mặt chư tôn đức tăng ni hiện diện trong hội trường 

hôm nay, xin có đôi lời trong buổi lễ khai mạc Đại hội HT.  Trước khi vào dư y niết 

bàn, Đức Thế Tôn căn dặn các ngài không những chư tăng chư ni, mà căn dặn tất cả 

nam nữ Phật tử như thế này, được ghi lại trong kinh Đại Niết Bàn như sau: Tất cả 

giới chúng đệ tử Đức Phật, tỳ kheo, tỳ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ nếu muốn thi 

hành Phật sự thì thường xuyên câu hội với nhau.  Câu hội trong sự đoàn kết thanh 

tịnh, thảo luận trong sự đoàn kết hoà hợp và cuối cùng giải tán trong thi hành Phật 

sự, trong niềm hân hoan vui vẻ và hăng hái, đó là điều vô cùng quan trọng là kim chỉ 

nam.  Ngoài giáo luật và giới luật Đức Phật chế ra cho giới chúng, chúng ta phải thi 

hành phật sự tuỳ theo hoàn cảnh, tuỳ theo địa phương, tuỳ theo môi trường mà 

chúng ta phải thừa hành Phật sự để xiễn dương Phật Pháp từ đời này qua đời khác, 

từ thế hệ này qua thế hệ khác.  Lập lại di ngôn của Đức Phật như vậy, thì chúng ta 

thấy rằng suốt cuộc đời của Đức Thế Tôn, Ngài đã vì chúng sanh mà từ bỏ cung 

vàng điện ngọc, Ngài đã vì chúng sanh vượt ra khỏi gian nan thử thách.  Ngài đã vì 

chúng sanh mà hơn nửa thế kỷ không quản gian nan, không từ khó nhọc cho đến 

Niết Bàn mà còn dành thời gian sau cùng để căn dặn chư tăng chư ni trong nhiệm vụ 

hoằng pháp lợi sanh, thấy rằng cuộc đời của Đức Thế Tôn là cả một hy sinh, chư 

tăng chư ni vẫn tiếp tục con đường đó sau ngày Đức Thế Tôn vào niết bàn.  Trải qua 

các thế hệ tổ sư và đến các bậc Tổ, Thầy của chúng ta.  Bên cạnh chư tăng ni luôn luôn có một đoàn thể thứ 2 đó 

là đoàn thể cư sĩ và độc nhất vô nhị tại Việt Nam ta sản xuất ra được 1 thế hệ cư sĩ mầm non mệnh danh dưới tổ 

chức GĐPT VN.  Trong hơn 3 thập niên qua, sau ngày nhiễu nhương của đất nước, GĐPT VN đã có mặt khắp 5 

châu bốn bể và nơi nào có tổ chức GĐPT nơi đó được sinh hoạt của Đạo Phật, được trẻ trung được hiện đại hóa, 

nhưng không phải xã hội hóa.  Thưa quý vị, hôm nay chúng ta câu hội tại Tu Viện Năng Nhơn, chúng ta sẽ thừa 

hành tất cả các Phật sự gì mà các cấp hướng dẫn từ thế giới đến các quốc gia đã đề bạt ra.  Thầy tin tưởng rằng 

Đại Hội sẽ bàn thảo như Đức Phật mong muốn, sẽ giải tán như Đức Phật mong muốn và sẽ thừa hành Phật Sự 

như Đức Phật mong muốn và các bậc Thầy Tổ chúng ta đang hoài vọng.  Xin thay mặt Chư Tôn Đức tăng ni hiện 

diện hôm nay cầu nguyện cho Đại Hội thành công viên mãn và có được 1 Ban Hướng Dẫn Trung Ương tại Hoa 

kỳ như Đại hội mong muốn.  Kính chúc Đại Hội thành công viên mãn. 

Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. 

Hòa Thượng THÍCH MINH ĐẠT   
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 Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan 

 Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVN TN Hoa Kỳ. 

 

Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni hiện diện. 

Kính thưa Thượng Tọa Tổng Vụ Trưởng và Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Thanh Niên GHPG VN Thống Nhất. 

Kính thưa quý Htr. GĐPT VN tại Hải Ngoại, BHD GĐPT VN tại Hoa Kỳ. 

Kính thưa quý quan khách, truyền thông báo chí. 

Kính thưa quý Htr. đại biểu. 

Kính thưa quý vị. 

Thay mặt Hội Đồng Giáo Phẩm và GHPGVN Thống Nhất HK, chúng tôi 

gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Đại hội Huynh Trưởng GĐPT VN tại 

Hoa kỳ – Kỳ IX. 

Trên con đuờng phụng sự lý tưởng Đạo Pháp và Dân Tộc tại Hải ngoại 

nhất là tại Hoa kỳ, GHPGVN TN Hoa kỳ đặt trọn niềm tin nơi GĐPT VN 

tại Hoa kỳ trong mọi lãnh vực phát huy đại ánh sáng trí tuệ của Đức Phật 

để soi sáng cuộc đời và đồng thời gửi khắp tình thương Phật tử Việt 

Nam, bồi dưỡng mạch sống của người con Phật ly hương.  Giáo Hội nhận 

thấy GĐPT VN Hải ngoại cho đến hôm nay đã thể hiện lý tưởng cao cả 

mà tổ chức GĐPT đã chọn nó để phụng sự, đó chính là Đạo Pháp và Dân 

Tộc, ngoài 2 lý tưởng này ra GĐPT không tôn thờ, cũng không bao giờ 

phụng sự cho bất cứ lý tưởng hay chủ nghĩa nào khác.  Trong công cuộc 

phát huy Phật Giáo VN tại Hải ngoại GĐPT đã trở thành cán bộ trung 

kiên nhập thế trên các phương diện hoạt động, trên các nẻo đường phụng 

sự, chỗ nào có Phật Giáo chỗ đó có tổ chức GĐPT hỗ trợ đắc lực.  Có thể nói Giáo hội và GĐPT như 2 cánh 

chim đại bàng Phật Giáo Việt Nam đang tung bay khắp chốn cùng nơi với sứ mạng đem chuông đi đánh xứ 

người.  Nhìn lui về quá khứ GHPGVN TN và GĐPT đã viết lên 1 trang sử huy hoàng vào năm 1963 và đã 

được thủ tướng Nguyễn Khánh công bố trước quốc dân và thế giới năm 1964 nhìn nhận danh nghĩa 

GHPGVN TN là một tổ chức dân lập, đủ tư cách đại diện cho truyền thống tín ngưỡng của dân tộc Việt 

Nam.  Cũng từ đó tổ chức GĐPT đã là thành viên của GHPGVN TN, lẽ dĩ nhiên đủ tư cách đại diện truyền 

thống tín ngưỡng của dân tộc Việt để xác định giá trị GHPGVN TN và GĐPT dù bất cứ thời đại nào và ở 

đâu trong lịch sử PGVN, cả 2 đều có trên danh nghĩa và bổn phận trong việc phát huy truyền thống văn hoá 

và tín ngưỡng dân tộc.  Vì ý thức và tầm quan trọng nói trên Đại hội Huynh trưởng GĐPT VN tại Hoa kỳ kỳ 

9 năm 2012 hôm nay nhất định phải tổ chức.  Để chia sẻ niềm vui cùng GĐPT, GHPGVN Thống Nhất Hoa 

Kỳ, một lần nữa xin nhất tâm cầu nguyện tam Bảo gia hộ cho Ban Tổ Chức sớm gặt hái những thành quả rực 

rỡ trong kỳ Đại hội này. 

Trân trọng kính chào quý vị. 

Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát tác đại chứng minh. 

Hòa Thượng THÍCH THẮNG HOAN   
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Đại Hội kỳ trước, tôi lỗi hẹn.  Mới định cư 

tại Mỹ hơn một năm, tôi nôn nóng được gặp 

lại các anh chị thân thương của mình và cả 

những người bạn cùng chí hướng của ba tôi 

như cố Htr. Hồng Liên, cố Htr. Tâm Huệ, Htr. Tâm Vinh, Htr. Tâm Nghĩa … đã từ lâu xa cách.  Thế nhưng, 

chuyện đời không thể lường trước được.  Vì việc gia đình, cuối năm 2007, vợ chồng tôi phải di chuyển từ 

Seattle, Washington qua Orlando, Florida.  Vậy là phải loay hoay lo nơi ăn chốn ở, tìm kiếm việc làm mới, 

đủ thứ chuyện phải lo toan.  Rồi khi Đại hội kỳ VIII sắp tiến hành, tôi cứ nhấp nha nhấp nhổm như đang ngồi 

trên đống lửa.  Đi thì rất muốn mà không thể đi được.  Ở nhà thì lại nôn nóng, không biết các anh chị mình 

giờ sức khỏe ra sao, ốm mập thế nào?  Có biết bao điều muốn nói, nhiều chuyện muốn kể mà làm sao đi 

được đây? Tiền bạc eo hẹp, việc làm mới có nên chưa có ngày phép… Tiếc thật nhưng biết sao hơn! Vợ tôi 

biết vậy nên trêu: 

“Thân xác anh chừ ở 

đây mà hồn anh thì đi 

chơi chỗ khác rồi, phải 

không?” 

Đại hội kỳ này, tôi 

quyết tâm tham dự.  

Việc đầu tiên là là để 

dành tiền.  Việc tiếp 

theo là xin ngày nghỉ ở 

bệnh viện ngay khi biết 

thời gian Đại hội tiến 

hành.  Rồi kiểm tra 

hàng ngày để tìm mua 

vé máy bay rẻ.  Ấy thế 

mà khi mọi chuyện đã 

xong xuôi, suýt chút 

nữa tôi lại lỡ hẹn với 

Đại hội!  Tin ba tôi phải 

nhập viện vì bệnh tình 

trở nặng khiến tôi choáng váng.  Mẹ mất mới vừa mãn tang, nay tới phiên cha hay sao!  Tội lập tức chuẩn bị 

để đi Úc thăm ông trước khi quá trễ.  Nhưng sau đó mấy hôm, khi điện thoại nói chuyện với cô em út rồi gọi 

cho ông, thấy tình hình sức khỏe ông có cải thiện hơn, tôi quyết định sẽ đi thăm ông sau khi dự Đại hội về. 

Vậy là trưa mồng 4/4, tôi có mặt tại airport San Jose California.  Được tiếp đón chu đáo, tôi về khách sạn 

nhận phòng rồi nghỉ ngơi đôi chút sau chuyến bay dài, chuẩn bị cho phiên Hội thảo buổi tối của Hội Đồng 

Cấp Tấn và Trại sinh Vạn Hạnh I.  Phiên Hội thảo kéo dài đến 10g đêm.  Sau đó, chúng tôi về phòng thay áo 

quần rồi quay trở lại tiếp tục tâm tình với nhau đến tận 3g sáng.  Quả tình, lâu ngày mới có dịp tụ họp nên 

chúng tôi chẳng muốn đi ngủ tí nào.  Tuy nhiên, người thì mỏi mệt, vả lại những ngày tiếp theo còn phải làm 

việc nhiều nên dù quyến luyến nhau không rời, chúng tôi vẫn phải về phòng ngả lưng đôi chút. 
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Suốt ngày hôm sau, Hội thảo tiếp tục tại hội trường khách sạn.  Nhiều tham luận được trình bày.  Mọi người 

hăng hái tham gia ý kiến thảo luận.  Không khí có lúc nóng lên, tuy nhiên hòa khí vẫn không mất.  Có thể 

đồng ý hay không đồng ý, ý kiến có thể tương đồng hay đối nghịch, nhưng anh chị em vẫn rất thân tình. 

Đúng là chỉ có tình thâm GĐPT mới đối xử với nhau được như vậy.  Tôi cũng hăng hái tham gia ý kiến, 

cũng tranh luận gay gắt và rồi cũng cười xòa với nhau, chọc ghẹo nhau trong giờ nghỉ, giờ ăn và sau buổi hội 

thảo.  Mọi ưu phiền thế tục đều được gạt bỏ; mọi âu lo, dằn vặt đều biến mất; chỉ có những ưu tư cho việc 

duy trì và phát triển tổ chức là tồn tại, chỉ còn tình thân ái áo lam là vẫn tràn đầy.  Quả thật, không nơi nào 

tôi tìm được những cảm xúc như vậy ngoại trừ dưới mái ấm GĐPT.  Bỗng nhớ lại ngày xưa, khi rời bỏ xứ 

Huế thân yêu vào Phan Rang làm việc, không quen biết ai, ngày Phật Đản, tôi đến chùa lễ Phật, đứng ngoài 

sân nhìn các em – hồi đó vẫn còn phải mặc thường phục, chưa được khoác lại chiếc áo màu khói hương như 

bây giờ - hát Ta Đoàn Áo Lam mà bỗng dưng lệ dâng tràn mắt.  Rồi khóc nhiều hơn khi một Huynh trưởng 

thấy vậy bèn bước ra gắn vào ngực áo tôi chiếc huy hiệu Hoa Sen thân thương!  Bỗng nhớ lại hơn năm năm 

trước, bỏ việc làm, nhà cửa, bỏ cả đứa con gái rứt ruột đẻ ra để tha hương làm lại cuộc đời nơi xứ sở mà tất 

cả mọi thứ đều xa lạ, để rồi chỉ vài tháng sau đó tôi ráng tìm mọi cách để đi sinh hoạt trở lại. Liên lạc với anh 

Nguyên Thanh, anh cho tôi số điện thoại của chị Quỳnh Lâm, LĐT GĐPT Vạn Hạnh.  Tôi lập tức liên lạc và 

chỉ mấy hôm sau, tôi đã có mặt tại Chùa Vạn Hạnh Seattle vào buổi sáng chủ nhật để trình giấy chuyển sinh 

hoạt đem theo từ quê nhà để rồi cũng chỉ mấy tháng sau đó, tôi lại chuyển sinh hoạt lần nữa! Dù sao thì từ 

đó, tôi đã tìm lại được ngôi nhà của mình! 

 

Miên man suy nghĩ nên lạc đề.  Trở lại chuyện Đại hội, sáng thứ sáu chúng tôi được đưa đến Tu viện Năng 

Nhơn để tham dự Hội thảo Huynh trưởng Hoa Kỳ.  Tu viện nằm trên một ngọn đồi khung cảnh thật hữu tình. 

Tuy vẫn đang còn trong giai đoạn sửa chữa và xây dựng nhưng Thượng Tọa Tu viện Trưởng đã cố gắng lo 

cho chúng tôi đầy đủ các phương tiện sinh hoạt.  Lần đầu tiên đến Tu viện, một số anh chị không lường trước 

được cái lạnh buổi sáng sớm trên đồi cao nên không trang bị đầy đủ áo ấm.  Tuy nhiên, khi mặt trời lên, dần 

dần không khí trở nên ấm áp hơn.  Cũng có một kỷ niệm vui là khi thấy Diệu Lâm lạnh cóng chân vì đi chân 
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trần, tôi lục ba lô đưa cho em đôi tất và đùa là nó hôi lắm.  Diệu Lâm cười và đùa lại là có hôi cũng mang 

chứ lạnh quá rồi! Anh em cười đùa cho quên bớt lạnh.  Vậy chứ khi vào hội thảo, mọi người hăng say thảo 

luận quên cả tiết trời lạnh giá của mùa Xuân miền Tây Bắc! 

Ngày hội thảo trôi qua nhanh.  Điều làm tôi vui nhất là trong mấy ngày hội thảo này lộ diện nhiều khuôn mặt 

trẻ trung giỏi giang và đầy nhiệt huyết, thấm nhuần mục đích và lý tưởng của Tổ chức, sẵn sàng hy sinh việc 

riêng vì sự tồn tại và phát triển của tổ chức GĐPT.  Tôi tuy chưa già nhưng cũng không còn trẻ. Cũng đã 

sống hết lòng với tổ chức, gắn bó với tổ chức trong những tháng ngày cam go, nghiệt ngã ở chốn quê nhà. 

Cũng từng bỏ bê công việc nhà vì công việc chung.  Tuy vậy, ở đất nước mà vật chất là trên hết này, ở đất 

nước mà công việc làm ăn cuốn hút hết thời gian và sức lực của con người, sự hy sinh của các bạn quả là 

đáng trân trọng làm tôi thực sự khâm phục.  Không những hy sinh giờ giấc và của cải, các bạn còn hao tâm 

tổn lực suy tư cho sự đoàn tụ anh chị em dưới một mái gia đình và sự phát triển của tổ chức.  Hình ảnh của 

những Lê tấn Phúc, Đào Duy Hữu, Nguyễn Đình Tiến, Lê Thanh Kỳ, Kim Khánh, Phan Thành Chinh, Bạch 

Xuân Khỏe, Nguyễn Xuân Hiệp, Sử Quốc Việt … làm bầu nhiệt huyết trong tôi như được hâm nóng trở lại. 

Có bạn tôi đã từng biết, có bạn chỉ 

được nghe qua từ anh chị khác, có 

bạn chỉ mới gặp mặt lần đầu nhưng 

sao thân thiết đến lạ lùng.  Cảm ơn 

các bạn đã giúp tôi nhớ lại một thời 

trai tráng.  Cảm ơn các bạn đã tiếp 

lửa cho tôi, ngọn lửa của lý tưởng 

cao đẹp truyền đời.  Vui biết bao, tự 

hào biết bao được ở trong một tổ 

chức cao đẹp với những thành viên 

đáng kính trọng, đáng học tập, noi 

gương. 

Hai Khoáng Đại Tiền hội nghị và 

Báo cáo Phật sự cuối ngày thứ sáu đã 

diễn ra một cách sôi động kết thúc 

ngày làm việc thứ ba.  Mệt nhoài 

nhưng vẫn phải cố gắng mà thôi vì Đại 

Hội chỉ có mấy ngày mà công việc thì 

quá nhiều.  Thời giờ như trôi qua quá 

nhanh! 

Sáng thứ Bảy 7/4, chúng tôi phải dậy 

từ lúc 3g sáng để lên Tu viện tham dự 

Lễ Thọ cấp của các Huynh trưởng tân 

thăng.  Trong không khí tĩnh lặng của 

buổi ban mai, dưới sự chứng minh của 

Chư Tôn Đức, 11 Huynh trưởng Tân 
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thăng cấp Tấn và 1 Htr Tân thăng cấp Tín đã nhận lấy ngọn Vô Tận Đăng, đưa ánh sáng vào sâu thẳm trong 

trái tim mình để phát nguyện trọn đời hiến mình cho Đạo Pháp và tổ chức GĐPT, trọn đời hoàn thành bổn 

phận, trách nhiệm và nhiệm vụ của một người Huynh trưởng. 

Tiếp theo, là bầu không 

khí sôi động khi Đại 

hội tiến hành Khoáng 

Đại Tu chính Nội quy.  

Các ý kiến thảo luận 

được đưa ra nhằm mục 

đích cải tổ cơ cấu tổ 

chức sao cho phù hợp 

và hiệu quả trong việc 

phát triển Tổ chức.  

Gay gắt nhưng không 

đối nghịch, vì vậy có 

Htr. đã bảo vệ ý kiến 

của mình một cách 

hăng hái để rồi sau một 

đêm suy nghĩ, sáng 

hôm sau, trước Đại hội, 

anh đã sám hối và rút 

lại ý kiến của mình.  

Thật là sung sướng và 

tự hào khi được cùng làm việc với những con người như vậy, Gia Đình Phật Tử mến yêu ơi! 

Rồi Đại hội Kỳ IX GĐPT VN tại Hoa kỳ chính thức khai mạc.  Dưới sự chứng minh của Đại Lão Hòa 

Thượng thượng Thắng hạ Hoan cùng chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni; Đại hội Kỳ IX 

của GĐPT VN tại Hoa kỳ được long trọng khai mạc trong không khí trang nghiêm thắm tình đạo vị.  Các 

Khoáng Đại được tiến hành tiếp tục trong không khí hào hứng của tất cả mọi người.  Lại tiếp tục bàn cãi, lại 

tranh luận gay gắt để rồi tất cả anh chị em có được sự đồng thuận rất cao. 

Sau cơm chiều, mọi người được thưởng thức một Đêm Văn nghệ chào mừng Đại Hội do các Huynh trưởng 

và Đoàn sinh GĐPT Miền Liễu Quán và Ban Nhạc Tuệ Đăng thực hiện.  Một sân khấu dã chiến đã được Ban 

Tổ chức dựng lên mấy hôm trước.  Tuy gọi là dã chiến nhưng cũng được trang hoàng khá tươm tất.  Các anh 

chị em trong Ban Văn Nghệ hóa trang thật đẹp, nhanh chóng chuẩn bị cho buổi diễn.  Chiều xuống, khí trời 

lạnh dần.  Nhìn quý anh chị và các em co ro chịu đựng cái lạnh mà thương quá là thương.  Buổi văn nghệ 

khởi đầu với Đồng Ca Phật Giáo Việt Nam và Sen Trắng được tất cả khán giả góp giọng – khán giả và diễn 

viên hòa với nhau làm một.  Tôi cảm thấy nghèn nghẹn khi nhớ lại những đêm Nhạc Lễ mừng Phật Đản ở 

quê nhà, trên sân khấu lộ thiên, các em Oanh Vũ của chúng tôi đã nằng nặc đòi biểu diễn cho dù khán giả đã 

ra về gần hết trước đó vì trời đổ mưa lớn! Cảm ơn quý anh chị, cảm ơn các em đã cho tôi nhớ lại hình ảnh 

ngày nào! 

Ngày chủ nhật, ngày cuối cùng của Đại hội, ngày quan trọng nhất vì sẽ chính thức thông qua những sửa đổi 

và bầu cử Ban Hướng Dẫn cho nhiệm kỳ 2012-2016, ngày sẽ thông qua quyết nghị để tỏ rõ quyết tâm của 
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toàn thể Huynh trưởng GĐPT VN tại Hoa kỳ trong việc bảo toàn đất mẹ và dựng xây tổ chức.  Lại tranh luận 

rồi đề cử, cuối cùng một Ban Hướng Dẫn mới cũng được bầu ra.  Kỳ thật, tổ chức bầu cử mà không ai ứng 

cử cả, chỉ có người được (hay bị?) đề cử tranh phiếu mà thôi!  Cũng kỳ thật, một Ban Hướng Dẫn “tương đối 

Trẻ” được bầu ra mà trong đó cũng có khá nhiều ông nội, ông ngoại được bầu!  Tôi – một ông ngoại của hai 

thằng nhóc – cũng “dính” vô Ban Hướng Dẫn bên cạnh anh Tân Trưởng Ban tuổi đã ngoài thất tuần, 

“sướng” thật! Không dám từ chối dù việc nhà đa đoan và tài sức cũng có hạn vì đã “lỡ” mang trên vai áo ba 

hạt Bồ Đề! 

Rồi thông qua Quyết nghị Đại Hội, rồi đúc kết thành quả, rồi phát nguyện thọ nhậm trách nhiệm được giao 

phó … rồi …  

Dây thân Ái … Ôi, năm ngày trời trôi qua sao mà ngắn ngủi thế không biết! Tôi được giao cầm micro hát mà 

đến lần thứ ba, dù đã cố hát chậm thật chậm nhưng vẫn đến cái đoạn … Gang thép ta chia tay đừng buồn! 

Các anh ơi, các chị ơi, các em ơi, nói đừng buồn mà nước mắt muốn rơi.  Hát thật chậm mà rồi bài hát cũng 

đến đoạn cuối.  Biết có tụ là có tán nhưng sao trong dạ vẫn cứ bùi ngùi.  Nhìn các anh chị đầu tóc bạc trắng, 

sức khỏe hao mòn vì thân bệnh nhưng vẫn tinh anh, thông suốt, vẫn hai vai gồng gánh nợ Dân Tộc, nợ Đạo 

Pháp, gồng gánh trách nhiệm gìn giữ và phát huy tổ 

chức mà âm thầm mến phục.  Kính thưa quý anh 

chị, quý anh chị là tấm gương soi sáng cho chúng 

em dũng tiến trên đường phụng sự.  Xin được 

nghiêm trang đứng trước quý anh chị bắt ấn Tam 

Muội nhớ ơn. 

Ngày mai về lại với gia đình, tôi vẫn luôn nhớ 

những hình ảnh thân thương của mọi người, tôi vẫn 

luôn khắc trong tim những ngày vui qua mau, 

những kỷ niệm đầm ấm, những ánh mắt chia sẻ, 

cảm thông.  Ngày mai về lại với gia đình nhỏ, tôi 

vẫn hằng hướng về Gia Đình lớn của mình, nơi đó, 

anh chị em cùng chung màu áo, cùng chung chí 

hướng, cùng quyết tâm đắp xây mái nhà chung.  

Thân ái chào tất cả các anh chị em.  Thân ái chào 

những bóng dáng thân thương của Đại Gia Đình 

Áo Lam.  Thân ái chào Tu viện Năng Nhơn, nơi có 

những đôi tay tuy nhỏ bé của Chư Tôn Đức nhưng 

vẫn đủ sức ôm Áo Lam vào lòng để sưởi ấm cho bầy con bằng hơi ấm của trái tim.  Xin chào San José, nơi 

mà những anh chị em Áo Lam đã tất bật lo toan từ việc nhỏ cho đến việc lớn để Đại hội được diễn ra một 

cách tốt đẹp. “Rồi mai này chúng ta lại gặp nhau” phải không quý anh, quý chị, phải không các em thân 

thương của tôi? 

Htr. QUẢNG LONG Nguyễn thế Phước 

 

… vì đàn em thân yêu… 
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Htr. QUANG NGỘ Đào Duy Hữu 

Htr. NGUYÊN CẦN Nguyễn Đình Tiến 

Htr. HUỆ CẢNH Hồ Đăng Dũng 

Htr. TÂM NHÂN Nguyễn Thị Cúc 

Htr. NGUYÊN TUÝ Lê Trọng Dương 

Htr. NGUYÊN HẢO Trần Công Lai 

Htr. DIỆU LÂM Phạm Thị Thanh Trúc 

Htr. NGUYÊN THUYẾT Lê Minh Thi 

Htr. NHUẬN ĐẠO Lê Văn Tân 

Htr. TÂM TUỆ Cái Ngọc Văn 

Htr. NGUYÊN BỔN Nguyễn Văn Ba 

 

Htr. QUẢNG THÀNH Nguyễn Thị Giáng Nguyên 

Htr. NGUYÊN KẾ Huỳnh Thị Kim Mai 

Htr. TỪ BẢO Lê Thị Hồng Tước 

Htr. TÂM ĐỊNH Nguyễn Xuân Hiệp 

Htr. QUANG THÔNG Trần Chính 

Htr. NGUYÊN DŨNG Trần Đình Hội 

Htr. NHUẬN MẠNH Nguyễn Quốc Dũng 

Htr. NHẬT LIÊN MINH Võ Minh Đức 
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Htr. Tâm Thường Định 
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Về đây… Kính tặng Ôn Thắng Hoan 

Trăng xanh lơ lững trên đồi 

Ban mai thanh thản đang ngồi cùng ôn 

Về đâu Nhật Nguyệt cỏn con 

Hư vô vô tánh mãi còn Phật Tâm 
Htr. Tâm Thường Định 
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Đại hội đã hoàn tất, ACE đã về trú xứ bình 

yên khỏe mạnh và thanh thản trong lòng vì 

đã góp công góp sức vào sự thành lập đưọc 

một BHD trẻ trung , hữu hiệu, hứa hẹn một 

tương lai sáng hơn cho hứơng đi và hứơng 

phát triễn GĐPT chúng ta. 

Chúng ta không dám khẳng định đây là 

thành quả do ai đem lại, vì ACE ai nấy đều 

hiểu nguyên lý “trùng trùng duyên khởi”; 

nhưng không ai có thể quên được những 

dấu ấn sâu đậm mà Ban Tổ chức nói chung 

và Ban Yểm trợ Đại Hội nói riêng, đã đem lại góp phần chính cho sự thành công viên mãn này. 

Trước tiền hội nghị,  

Sớm hơn ai hết, bước chân tới khách sạn là đã có mặt Khối Hành Chánh.  Nếu bạn đã làm thủ tục nhập Đại 

hội, bạn sẽ nhận đựợc 1 bảng tên đại biểu đẹp vô cùng nghĩa là hơn hẳn mấy kỳ Đại hội trước, cái độc đáo là 

có hình của bạn ở phía sau lưng phù hiệu Đại hội! nếu ai chưa có hình thì sẽ đựơc chụp hình ngay tại Đại 

hội, bảng tên rất đặc biệt! ngoài ra mỗi đại biểu đều có 1 folder design cũng thật hấp dẫn, với cành hoa Sen 

búp vươn lên cao, hứa hẹn Đại Hội sẽ bầu ra đưọc một BHD trẻ trung, đầy sức sống tươi mát, tinh tấn và 

thanh tịnh. Trong folder là 1 tập cẩm nang và 1 tập tài liệu tham khảo ghi đủ các bài tham luận của các phái 

đoàn đại biểu cũng như của các Huynh trưởng sẽ trình bày trong các Hội đồng Cấp hay trong Đại Hội. 

Các buổi hội thảo ở phòng hội của khách sạn cũng diễn ra rất sôi nổi, hào hứng … 

Tiền Hội nghị, lễ khai mạc và các khoáng đại, 

Dấu ấn đầu tiên và “nặng ký” nhất là sự quan tâm và hiện diện của chư tôn đức Tăng Ni mà chưa một kỳ Đại 

hội nào trong vòng 10 năm nay GĐPT chúng ta có được: Hoà thượng Thắng Hoan, Hoà thượng Minh Đạt, 

HT Nguyên Siêu, TT Hạnh Tuấn, TT Từ Lực, Ni sư Đồng Kính, NS Tiến Liên và qúy Tăng Ni trong các tự 

viện ở San Jose.  Đặc biệt là sự hiện hiện gần như thường trực của Thầy Hạnh Tuấn, Tổng Vụ trưởng TV 

Thanh Niên GHPGVNTN Hoa Kỳ, TT Thích Nhật Huệ, viện chủ Tu Viện Năng Nhơn đã cho Đại Hội một 

chỗ hội họp thật thanh tịnh, nên thơ (nhìn xuống San Jose về đêm thấy như là một biển kim cương của “lưới 

Đế châu” vậy đó!) nên mặc dù thời tiết khắc nghiệt, lạnh thấu xương vào những buổi sớm mai sao trời còn 

chưa biến mất, ACE trong Ban vận chuyển đại biếu từ khách sạn lên núi đã chia sẻ cái lạnh phần nào bằng 

tấm lòng hiếu khách của mình, làm “du khách” cảm thấy thật âm lòng . 

Tiếp theo là sự nhiệt tình quan tâm của Khối Yểm trợ, chỉ nói riêng về Tiều Ban Ẩm thực ; không biết ACE 

đã “thức khuya dậy sớm” như thế nào mà các bửa ăn của đại biểu đúng giờ và sung túc như vậy! Cơm canh 

lúc nào cũng nóng, sốt. ăn mấy bửa cũng có cả  ! (vì có vài ACE đói bụng , ra bếp lúc nào cũng được phục 

vụ hết lòng! ) đó là chưa nói “bửa ăn giỗ” và bửa ăn trưa trước khi chia tay, không khác gì những ngày lễ 
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Tết trong gia đình; nào các thứ chè, các thứ bánh Huế, nào đủ loại xôi, chưa kể mắm cà chay (ngon hơn mắm 

cà mặn rất nhiều mà thơm chứ không hôi như mắm mặn đâu nha!   !)  

Cũng trong khối Yễm trợ, với TB Văn nghệ chào mừng đại hội cũng để lại trong lòng đại biểu và qúy vị 

quan khách cũng như qúy vị phụ huynh đoàn sinh một dấu ấn đặc biệt khó quên.  Chỉ với 4 Đơn vị với sự trợ 

lực của Ban Nhạc Tuệ Đăng, TB Văn nghệ chào mừng Đại Hội đã cống hiến cho khán giả một đêm văn nghệ 

thật đặc sắc, khán giả thưởng thức từ đầu đến cuối, không bỏ ra về nửa chừng như trong nhũng buổi văn 

nghệ cộng đồng ngoài trời như ri! Không biết các em về có bị cảm lạnh hay không, vì ngoài trời lạnh ngắt,  

khán giả phài áo bông áo mền, khăn quàng kín cổ, mủ che tận mắt….mà vẫn thấy lạnh trong khi các em chỉ 

mong manh những chiếc áo dài, những chiếc jupes, …vẫn nhanh nhẹn, tươi mát trong những vũ khúc chào 

mừng Đại hội !  Tuổi trẻ thật tuyệt vời!  

Nếu kể hết những ưu điểm của Khối YT nói riêng, của BTC nói chung thì chắc là dài lắm … xin dừng lại 1 

phút để nói thêm về những đại biểu trẻ, đã hăng hái phát biểu trong tất cả các buổi hội thảo, họp khoáng đại 

v.v., tỏ rõ ý chí muốn xây dựng một BHD trẻ trung, mới mẻ để có thể đưa GĐPT  VN tại Hoa Kỳ phát triễn 

mạnh mẽ hơn những năm qua …  

Xin cảm ơn Chư Long Thần Hộ Pháp đã gia hộ độ trì ACE chúng ta có đưoc những thuận duyên trên cả 

mong đợi, đưa Đại hội đến thành công viên mãn.  

Htr. TÂM MINH Vương Thúy Nga  
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