GIẢI KHUYẾN HỌC PHẬT PHÁP KỲ II NĂM 2013
(Tâm Tĩnh Lặng)
Cuối năm, các quả chuông xanh đỏ trên cành thông nơi thánh đường đang reo vang để
báo hiệu Lễ giáng sinh đang đến; phía Phật giáo, các cội bồ đề cũng đang trổ lá xanh mát để
chuẩn bị đón Lễ Vía Đức Phật Thành Đạo thì các thí sinh trẻ tuổi từ 11-15 của các gia đình Phật
tử vùng Orange County, California, miệt mài đèn sách lo học Phật pháp để đến Hội Trường
Radio VNCR, Westminster, tham dự đố vui Phật Pháp do hội Phật tử Lạc Pháp tổ chức vào chủ
nhật ngày 22 tháng 12 năm 2013.
Buổi đố vui Phật pháp dưới sự chứng minh của HT Nguyên Trí (Viện chủ Tu Viện Bát
Nhã), HT Minh Mẫn (Viện chủ chùa Huệ Quang), TT Đồng Châu (chùa Bồ Đề), TT Đồng Tiến
(chùa Nhân Quả), Ni Sư Diệu Phước, Sư Cô Như An, Ni Cô Viên Chân (chùa Hương Sen) cũng
như Bác Nguyên Lượng đại diện cho ban cố vấn của Hội PT Lạc Pháp. Dù Phật sự đa đoan nơi
bổn tự, nhưng với lòng từ bi quang lâm của chư tôn thiền đức cho thấy các ngài rất quan tâm đến
giới trẻ và khuyến tấn việc làm hiếm có này của Hội PT Lạc Pháp. Được biết năm nay có 42 thí
sinh đến từ các GĐPT Huệ Quang (chùa Huệ Quang), GĐPT Thiền Quang (chùa Thiền Quang),
GĐPT Chánh Trí (chùa Hoa Nghiêm), GĐPT Kỳ Viên (chùa Diệu Quang), Đạo Tràng La Vân
và Hội Phật Tử Lạc Pháp đến tham dự Giải Khuyến Khích Phật Pháp kỳ hai này.

(HT Nguyên Trí, Hội PT Lạc Pháp, Ban Giám Khảo và các thí sinh)
Kỳ này có 150 câu hỏi Phật Pháp để các em học và tương đối khó hơn năm ngoái (chỉ
100 câu) như Huynh Trưởng Như Từ nói: “Cho các em tham dự thi đố vui để thử khả năng,
không phải để thắng thua mà để học hỏi là chính. Theo ý tôi, năm nay câu hỏi rất khó. Dù khó
nhưng nếu chịu khó học thì sẽ trả lời được.” Đúng như vậy, có rất nhiều thí sinh tí hon hiểu bài
rất kỹ và trả lời rất thông minh, khiến cho chư tôn thiền đức, ban giám khảo, phụ huynh và quan
khách vỗ tay tán thưởng với gương mặt rất hài lòng và hãnh diện. Ban giám khảo gồm có
Thượng Tọa Tín Mãn (chùa Viên Quang), Ni Sư Giới Hương (chùa Hương Sen), Huynh Trưởng
Tâm Định và Huynh Trưởng Minh Hải thường cân nhấc và hội ý về các câu trả lời của các em để

cho ra thang điểm cân xứng với khả năng đối đáp của các em và để từ đó, chọn được Giải I thuộc
về Đạo Tràng La Vân, Giải II là Hội Phật Tử Lạc Pháp Trí Tuệ và Giải III là Hội Phật Tử Lạc
Pháp Từ Bi. Đặc biệt thí sinh Trần Mỹ Hạnh (Pd Phổ Phước) được lãnh phần thưởng cá nhân
xuất sắc trong 42 em.

(Hình 2: Các thí sinh được giải thưởng và Ban tổ chức)
Để có được giải nhất, nhì và ba này là các em phải tham dự nhiều vòng thi rất căng thẳng.
Cách đố vui là thi 1-14 đội để chọn 9 đội cao điểm, vòng 2-9 chọn 6 đội, vòng 3-6 chọn 4 đội,
chung kết chọn 3 đội cho 3 giải I, II, III và trong 42 em, chọn 1 em xuất sắc cao điểm nhất. Giải I
được phần thưởng $500, giải II là $300 và giải III là $200, cá nhân xuất sắc được thưởng là một
cyrstal trophie và một đồng hồ đeo tay. Từng đơn vị và từng cá nhân thí sinh đều được tặng
những trophy/huy chương vàng lưu niệm. Bên cạnh đó, HT Nguyên Trí cũng khuyến khích em
nào trả lời được bằng tiếng Việt thì sẽ được HT thưởng (bonus) thêm. Đây là lòng từ của Hòa
thượng để khích lệ các em học và nói Việt ngữ, ngôn ngữ truyền thống của Việt nam. Hòa
thượng rất vui khi thấy các em đã thể hiện đầy tài năng sức sống. Hòa thượng chia sẻ rằng:
“Thầy mới đi cứu trợ ở Philippine về. Rất nhiều em nhỏ tuổi như chúng con lâm vào
hoàn cảnh rất thương tâm. Như có một người chị chỉ mới 10 tuổi mà phải chăm sóc đàn
em bốn đứa nheo nhóc vì cha mẹ bị nước lũ giết chết rồi. Người chị đi lượm các cọng tre,
lá tre về làm mái lều che cho các em. Các em đó không có thực phẩm để ăn. Quý thầy
đến gõ lều để thăm các em thì thấy các em rất ốm chỉ còn da bọc xương, không có thực
phẩm ăn và phải uống nước ao hồ. Chúng con được sống nơi Hoa Kỳ bình yên và sung
sướng đầy đủ thì chúng con phải dốc tâm cố gắng học hành để làm bác sĩ, làm thương
gia, cố gắng học Phật pháp để giữ đạo đức của mình, phải giỏi hơn thế hệ của cha mẹ
mình, phải thay thế thế hệ các đàn anh của mình mà xây dựng đời và đạo vì chúng con
được rất nhiều may mắn. Thầy tin tưởng rằng các con sẽ làm được”.
Giải Khuyến Khích Phật Pháp tổ chức rất tân tiến với nhiều phương tiện kỹ thuật vi tính
hiện đại: như thiết kế bấm nút khi thí sinh muốn trả lời, tên người ứng thí hiện rõ trên màn hình,
Point point, các câu hỏi trên màn hình bằng tiếng Anh-việt… khiến chỉ trong thời gian ngắn mà
các thí sinh thu hoạch khả năng kiến thức rất lớn. Để đáp ứng phương châm muôn đời là Vuihọc, học-vui, nên ban tổ chức cũng không quên lồng vào đó chương trình văn nghệ rất vui trẻ với

các tiết mục như GĐPT Liên Hoa hát bài Tạ Ơn Cha Mẹ, Phổ Hiệp hát đơn ca Thầy Là Niềm
Tin, Phổ Hạnh đơn ca Quê Hương Tuổi Thơ Tôi và đặc biệt các em Oanh Vũ GĐPT Nhân Quả
mặc áo dài truyền thống Việt nam và lên bí bô chập chững đọc đọc bài thơ về Mẹ bằng tiếng Việt
rất dễ thương như:
“Con thương mẹ như ông trời, nhưng ông trời thường bị mây che.
Con thương mẹ như biển khơi vì biển khơi không bao giờ cạn.”
Các tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn cũng đã được thính giả vỗ tay tán thưởng nhiệt
liệt. Tiếng cười, lời ca như xóa tan những căng thẳng và tăng thêm sức mạnh và niềm tin cho các
thí sinh ra ứng thí.

(Hội trường)
Giải khuyến khích Phật pháp lần hai đã thành công tốt đẹp. Để có được những thành quả
này phải nói đến công sức và sự hy sinh rất lớn của Hội PT Lạc Pháp. Đó là các anh em: Phổ
Đại, Chi Lan, Hoa Ngọc, Phổ Hiệp, Liên Hải, Tâm Phát, Viên Bảo Hải, Trí Trung, Phổ Hiếu,
Diệu Châu, Diệu Linh, vv… Các anh em bận rộn việc gia đình, công xưởng nhưng vẫn hy sinh
thời gian và sức khoẻ của mình cho thế hệ trẻ tương lai Phật pháp. Tự tin là chìa khóa để Hội PT
Lạc Pháp mở con đường phục vụ đạo pháp. Hội PT Lạc Pháp đã theo bước chân của chư tôn
thiền đức tăng ni để dấn thân phục vụ chúng sanh. Chí nguyện ấy là một cái gì đó rất cao cả và
hy sinh. Đúng như Bác Nguyên Lượng nói: “Ban cố vấn lúc nào cũng hướng đến các con. Hội
PT Lạc pháp tuy non trẻ mới ba năm nhưng đã có nhiều cống hiến lớn cho giới trẻ. Bác biết có
nhiều tổ chức Gia đình Phật tử, nhưng chưa thấy ai có tổ chức đố thi Giải Khuyến Khích Phật
Pháp cả. Hội PT Lạc Pháp đã đốt đuốc Phật pháp cho các em. Ung đúc niềm tin Phật pháp cho
các em khi còn mầm non thì tương lai trưởng thành chắc chắn các em sẽ nở hoa và kết trái.” Để
tán thán công đức Ban Tổ Chức Hội Phật Tử Lạc Pháp, Ni Sư Giới Hương đã gởi tặng 12 tấm
tranh của Họa Sĩ Hồ Ý để khích lệ chí nguyện phục vụ của các anh em. Nhân dịp này, Ban tổ
chức Lạc Pháp cũng muốn gởi lời cám ơn các mạnh thường quân như Nhà Hàng Bồ Đề Tịnh
Tâm Chay, Nhà Hàng Phước Thành, Thanh Phương Tufu và thành tâm tri ân đến tất cả chư tôn
thiền đức tăng ni và đồng hương Phật Tử đã ủng hộ thức ăn, quà thưởng cũng như tịnh tài cho
GKHPP Kỳ 2 được thành tựu viên mãn.
Cuộc thi vui-học bắt đầu từ 1 giờ trưa và đến 8 giờ tối là chấm dứt. Mặc dù có những giải
I, II, III nhưng các em đều biết rằng em nào cũng thắng cả vì nhờ thi mà các em được cơ hội học
Phật pháp, được tiếp cận, gieo duyên, san sẻ tư tưởng với các bạn thí sinh khác, được nhận tình

thương nâng đỡ từ Chư tôn thiền đức, từ Ban giám khảo, Ban cố vấn, từ Hội Phật Tử Lạc Pháp
và từ nhiều mạnh thường quân khác. Đó là món quà lớn nhất mà các thí sinh đã nhận được do
việc cam đãm ghi danh ứng thí mà không màn việc thắng thua. Hy vọng năm tới 2014, sẽ còn
nhiều thí sinh tí hon từ các chùa khác đến tham dự nữa và các em sẽ nối vòng tay lớn trong chí
nguyện nâng cao tinh thần học Phật pháp tại hải ngoại và nâng cao khả năng làm đẹp đạo vào
đời.
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