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HƯỚNG ĐI CỦA GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM 
Htr. TÂM KIỂM Bạch Hoa Mai 

 

 

DẪN NHẬP 

Một thiên niên kỷ nữa sắp qua đi, mọi tổ chức, mọi quốc gia đều đặt định một hướng đi mới phù hợp với bối 
cảnh chung toàn thế giới sau năm 2000.  Còn Tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam chúng ta thì sao?  Có gì 
khác lạ không? 

Sau đây là ý kiến của chúng tôi với kinh 

nghiệm của một đời Huynh trưởng, được 

hân hạnh có một cái nhìn bao quát hơn 

trong thời gian sinh hoạt trong các Cấp 

Lãnh đạo Tổ chức.  Đây là bài nói chuyện 

để Anh Chị Em Huynh trưởng cùng tham 

khảo; chứ không phải là một bài giảng với 

khuôn vàng thước ngọc, hay những nguyên 

tắc không thể đổi thay.  Và chính đề tài này, 

cũng đã nhiều lần được đặt định đầy đủ có 

tính cách kinh viện…  Chúng tôi không 

muốn lập lại nhiều những khuôn sáo cũ, mà 

muốn trình bày những cái gì mới mẻ hơn… 

 

THÂN BÀI 

A. XÁC ĐỊNH HƯỚNG ĐI: 

1. Hướng đi có thay đổi không? 

Đương nhiên là không!  Trong một 
cuộc hành trình, đích là điểm đến 
“MỤC ĐÍCH”.  Phương tiện, cách 
thức để đi đến đích ấy là “TÔN 
CHỈ, CHÂM NGÔN”.  Hạn chế phương tiện để cuộc hành trình không chệch hướng là “ĐIỀU 
LUẬT”.  Sắp trở thành Huynh trưởng hoặc đang là Huynh trưởng ai cũng biết “MỤC ĐÍCH, TÔN 
CHỈ, CHÂM NGÔN & ĐIỀU LUẬT” của GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM.  MỤC ĐÍCH là 
sống trong tinh thần “Phật giáo nhập thế”, nghĩa là: “ĐÀO TẠO THANH THIẾU ĐỒNG NIÊN 
TRỞ THÀNH PHẬT TỬ CHƠN CHÁNH, GÓP PHẦN XÂY DỰNG XÃ HỘI THEO TINH 
THẦN PHẬT GIÁO”.  Các điều này, kể cả Châm ngôn, Điều luật các Ngành thật rõ, đương nhiên 
là như thế.  Không một sự xét lại nào có thể có lý do trước những nguyên tắc đạo đức rốt ráo và tròn 
đầy như vậy. 
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Và trước sau, Tổ chức Gia Đình Phật Tử vẫn là một TỔ CHỨC GIÁO DỤC Thanh Thiếu Đồng niên 
trong từng hoàn cảnh xã hội theo tinh thần PHẬT GIÁO.  Dù quá khứ đã mang màu sắc thời đại nhất 
thời nhưng Gia Đình Phật Tử vẫn luôn luôn trở lại mục đích ban đầu.  Không lệ thuộc bất kỳ một 
hình thức chế độ chính trị hay tổ chức Giáo Hội cục bộ.  Lịch sử Gia Đình Phật Tử Việt Nam đã 
chứng minh điều đó. 

2. Gia Đình Phật Tử Việt Nam có hướng đi độc lập: 

Vì sao Tổ chức Gia Đình Phật Tử được độc lập trong sinh hoạt? 

Vì Tổ chức chúng ta có một cơ cấu lãnh đạo thống nhất, nhất quán; từ Trung Ương đến địa phương.  
Trong tất cả các tổ chức Thanh niên thuộc Tổng Vụ Thanh niên của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 
Thống nhất, chỉ có Tổ chức Gia Đình Phật Tử là có “NỘI QUY & QUY CHẾ HUYNH 
TRƯỞNG” riêng, có chương trình huấn luyện từ thấp đến cao, sinh hoạt như nhất và hình thức màu 
cờ, sắc áo vốn là một hình thức truyền thống từ ngày thành lập, cơ bản không thay đổi, không gián 
đoạn. 

Cho nên dù ở trong nước hay ở Hải ngoại, Tổ chức Gia Đình Phật Tử vẫn không lẫn lộn với các đoàn 
thể khác vì lý do lập trường của Gia Đình Phật Tử vẫn chỉ là giáo dục Thanh Thiếu Đồng niên, không 
vì lý do nào khác. 

Trên phương diện thống thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất từ trước đến nay cũng như 
là một gạch nối (không ngang) – Vụ Trưởng Gia Đình Phật Tử Vụ - không chịu sự lãnh đạo trực tiếp 
của Giáo Hội như Tổng vụ cư sĩ chẳng hạn.  Và trong hoài bão của Giáo Hội cũng chỉ muốn như thế, 
làm sao trong chức năng của mình, với Ngành hàng dọc của mình.  Gia Đình Phật Tử thực hiện cho 
được mục đích giáo dục con em Phật Tử đúng tư cách một con người Phật Giáo, lợi đời, lợi đạo và 
như thế đã là góp phần xây dựng nền tảng tương lai của Giáo Hội, nên bổn phận chính yếu và trước 
mắt của Gia Đình Phật Tử đối với Giáo Hội là hoàn thành sứ mệnh giáo dục. 

3. Gia Đình Phật Tử không phải là một công cụ: 

Dù bất cứ ở đâu, quốc gia hay địa phương nào, Gia Đình Phật Tử đã có một sứ mệnh riêng biệt nên 
không phải là một công cụ cho một chính thể hay một Giáo Hội cục bộ.  Điều này đã được lập lại 
nhiều lần trong các tài liệu và bài giảng của các Huynh Trưởng tiên phong.  Rằng Gia Đình Phật Tử 
không phải là một tổ chức để trang hoàng cho Giáo Hội, cho các chùa trong các dịp lễ lạc cho đông 
người, có kẻ ra người vào, cho đẹp mắt vì có đồng phục cờ xí, để làm nhiệm vụ trật tự và tiếp tân, 
phục vụ… hay cầm tràng phan đưa đám… Sở dĩ được lập lại nhiều lần như vậy là để hàng Huynh 
trưởng khỏi bỏ quên sứ mệnh cao cả, chính yếu của mình chứ không phải cấm cản trong những việc 
làm tương tự khi Giáo Hội cần nhờ đến. 

Cũng ý thức được điều này nên Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam đã không đi ra ngoài lề lối 
sinh hoạt.  Không hề thấy – tức là không thể bị bắt buộc Gia Đình Phật Tử tại Việt Nam hiện diện 
trong các buổi mít tinh, biểu dương thành qủa của chế độ trước hay sau 1975.  



 Bản Tin Số 2 – Đại Hội Huynh Trưởng GĐPTVN HK Kỳ IX  trang 5 

B. CON ĐƯỜNG TƯƠNG LAI: 

Con đường đi đến tương lai của Gia Đình Phật Tử Việt Nam vẫn là con đường đã vạch.  Tuy nhiên 
bước đường tương lai có những trở ngại, tổn hại bắt nguồn do bối cảnh thời đại đổi thay.  Các tiêu 
chuẩn đạo đức một phần bị xem nhẹ và những vấn đề mới đặt ra cần gạn lọc để thâu nhận.  Vậy suy 
nghĩ thế nào, trong xã hội mới để khỏi bảo thủ, lạc hậu đồng thời không bỏ mất bản sắc truyền 
thống?! 

Đây là vấn đề lớn, hầu hết mọi lãnh vực đều suy tư để thích ứng khi những ngày tháng cuối cùng của 
thế kỷ 20 sắp qua. 

1. Phương diện tổ chức: 

a. Sự thống nhất: 

Những tổ chức khác quá cách biệt về mục đích hoặc về hình thức sinh hoạt.  Đơn cử về phần lịch sử 
các Tông Phái Giáo, Hội Phật Giáo, có phái chủ trương xuất thế, tự giải thoát, ngược lại là nhập thế, 

tự độ, độ tha.  Hình thức y phục và ẩm thực 
cũng khác nhau.  Thậm chí như Phật giáo 
Nhật Bản (Tông phái Saka Gaki, một Tông 

phái lớn) muốn Phật Giáo là một lực lượng 
chính trị chi phối hình thức sinh hoạt quốc 
giáo.  Do đó, vấn đề thống nhất các Giáo 
Hội Phật Giáo còn là nan đề mà trong lịch 
sử chưa hề được giải quyết.  Có lúc có đến 
65 Tông phái cùng sinh hoạt độc lập với 
nhau. 

Nhưng Gia Đình Phật Tử Việt Nam không 
vướng phải những trở ngại như trên 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 ý thức được rằng chúng ta có cùng một nguồn, không khác gì nhau) 
còn các Giáo Hội riêng rẻ khác nhau tại địa phương là những trợ duyên cần thiết mà chúng ta có bổn 
phận tô bồi. 

b. Sự Phân quyền: 

Nếu theo cơ cấu tổ chức hiện tại có thể gây trở ngại trong sự thống nhất ý kiến vì cách biệt quá lớn về 
không gian.  Ta có thể tìm cách phân quyền cho từng Miền địa phương, từng bộ phận hoặc ủy nhiệm 
toàn quyền để mọi việc chóng vánh hơn, khỏi chờ ý kiến Trung Ương trong hình thức tập quyền. 
Điều này, thực tế công tác sẽ cho ta kinh nghiệm.  

Trong phạm vi từ Cấp Miền trở xuống Đơn vị Gia Đình Phật Tử, cũng có thể áp dụng như thế.  Chỉ 
trừ Đơn vị Gia Đình Phật Tử được xem là tế bào của Tổ chức sinh hoạt chặt chẻ bên nhau. 
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Đơn cử: 

• Trại Huấn luyện A Dục Lộc Uyển (do Miền Tổ chức) 

• Biên soạn tài liệu (Tu Thư) 

• Bộ phận Cựu Huynh trưởng (Ủy viên Cựu Huynh Trưởng) 

• Tham luận về mỗi vấn đề đặt ra ở xã hội mới như: Khuôn phép gia đình, Giải trừ Pháp nạn… 
Phim ảnh, dancing – Việc dùng ngôn ngữ trong gia đình và xã hội, giảng dạy song ngữ, hôn nhân 
dị chủng, dị giáo… 

c. Sự truyền thừa: (trẻ trung hóa tổ chức) 

Gia Đình Phật Tử Việt Nam đã qua nhiều thế hệ, sự truyền thừa vẫn liên tục vận hành theo cấp Bậc, 
thời gian phục vụ, tinh thần hy hiến và ý thức trách nhiệm.  Ở Việt Nam qua sinh hoạt của Hội Đồng 
Cấp, một số Huynh trưởng cao niên đã lần lực lên hàng Cố vấn để nhường chỗ cho những Huynh 
trưởng trẻ trung hơn.  Ở Hải ngoại nói chung và Hoa kỳ nói riêng từng bước cơ cấu tổ chức cũng đã 
tu chính theo từng Đại hội.  Từ Cố Vấn đến Hội Đồng Chỉ Đạo và Giám sát, Hội Đồng Cấp sẽ Tư 
vấn Ban Hướng Dẫn và các Huynh trưởng trẻ sẽ đảm nhận nhiều hơn trong thành phần Ban Hướng 
Dẫn.  Điều quan trọng là điều hợp nhuần nhuyễn giữa kinh nghiệm và trẻ trung, năng nổ nhưng vẫn 
giữ được truyền thống gia đình và Bồ Đề quyến.  

2. Về phương diện giáo dục: 

a. Cách thức hội nhập nền văn hóa 
mới: 

Môi trường xã hội đã tạo nên lối 
sống của mỗi cá nhân con người. 

Giáo dục là sửa đổi và tránh những 
ảnh hưởng xấu của môi trường ấy. 

Chúng ta con người Việt Nam dù ở 
lứa tuổi nào, cũng đều mong muốn 
khi thu nhận cái hay của nền văn 
hoá mới và gìn giữ những điều hay 
đẹp hợp thời đại của văn hóa Á 
Đông.  Với những Huynh trưởng có 
tuổi, dù sống một thời gian lâu dài trên đất nước này, dù hăm hở lao vào đời sống mới lúc buổi ban 
đầu, chắc hẳn cũng không thể hòa nhập hoàn toàn vào cách sống Âu Mỹ.  Vì chúng ta đã biết cái hay, 
đẹp của văn hóa Á Đông dựa vào tinh thần Phật Giáo, biết quý nếp sống gia đình, ơn nghĩa sinh 
thành, kính trọng người lớn tuổi, đàn Anh, đàn Chị, Bậc Huynh trưởng lão thành… 

Điều đáng quan tâm là tuổi trẻ thế hệ con em chúng ta không khéo ngày nào đó rồi sẽ hoàn toàn mất 
gốc.  Vậy trong giáo dục, thể hiện qua Phật Pháp chúng ta sẽ chú trọng về nền tảng gia đình là một 
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vấn nạn của xã hội Mỹ, xin lưu ý vì sự tự do cá nhân với những hậu quả của nó về trẻ vị thành niên 
về lối sống hoàn toàn độc lập của con cái trước tuổi trưởng thành. 

Ngôn ngữ tức văn hóa.  Hẳn chúng ta đã hoàn toàn đồng ý, thế hệ của chúng ta vẫn còn nói thạo tiếng 
Việt.  Nhưng còn cần phải khuyến khích con em của chúng ta học tiếng Việt, phát triển dần dà các 
em sẽ tự mình đọc sách việt Ngữ, văn hóa Việt Nam và tự tìm thấy những điều lý thú. 

b. Về khả năng cá nhân: 

Cùng với học đường giáo dục con em thành con người mới thích ứng với xã hội năng động, có khả 
năng đa dạng.  Có tinh thần tự lập không ỷ lại để dừng bước trên đường dời.  Có tính quyết đoán, 
mhanh lẹ thích hợp hoàn cảnh.  Xây dựng bản thân và gia đình vững vàng, tạo điều kiện tốt phục vụ 
Tổ chức, xã hội.  Khuyến khích con em có tinh thần học hỏi dù còn ở học đường hay trưởng thành có 
nghề nghiệp. 

 

C. NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN ĐẶT RA CHO TƯƠNG LAI: 

1. Sinh hoạt chính trị: 

Như chúng ta đã biết, Gia Đình Phật Tử Việt Nam là một tổ chức giáo dục, bất vụ lợi, phi chính trị, 
chúng ta không làm chính trị nhưng chúng ta có thái độ chính trị theo tinh thần Phật Giáo, mục đích 
của chúng ta một phần đã nói lên thái độ chính trị đó “Đào tạo Thanh, Thiếu, Đồng niên trở thành 

Phật Tử chơn chánh, góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần phật giáo”.  Con em dến với Gia Đình 
Phật Tử bằng sự tự nguyện và Huynh Trưởng nhận lãnh trách nhiệm, sứ mệnh bằng sự phát nguyện. 
Xã hội càng văn minh tiến bộ, sự tự do, dân chủ càng được nêu cao chúng ta cần phải hiểu rõ chính 
trị để tránh những vi phạm, những lỗi lầm.  Đồng hành với dân tộc là thái độ tích cực xây dựng.  Dân 
tộc còn tồn tại thì Tổ chức của chúng ta còn tồn tại và Hiến Chương của Giáo Hội Phật Giáo Việt 
Nam Thống Nhất cũng đã khẳng định ở chương mở đầu. 

2. Phương tiện truyền thông: 

Sinh hoạt Tổ chức không thể thiếu những tin tức, cần có ít nhất là Bản Tin để phát huy thành nội san 
(có tầm cở) trong đó có thể, ngoài tin tức sinh hoạt, trang văn nghệ (thơ văn) có thêm những phát 
biểu, tham luận của hàng Huynh trưởng về các vấn đề tu thư, các hiện tượng xã hội và đường lối cần 
theo để giáo dục, đối phó.  Vấn đề đúc kết để trở thành những tài liệu tu học, giáo dục. 

Nội san này là tiếng nói chính thức của Gia Đình Phật Tử, phải nói lên quan điểm, bên vực chủ 
trương của Tổ chức trong các vấn đề giáo dục, đường lối. 

Nội san cũng là tiếng nói chính thức, các chương trình truyền thanh, truyền hình, trang nhà cũng sẽ 
chuyển tải, nhanh hơn, đầy đủ hơn những yêu càu nêu trên. 

3. Kinh tế tự túc: 

Tổ chức của chúng ta tuy rộng lớn và bao gồm những chuyên môn trong mọi lĩnh vực kinh tế nhưng 
mọi sinh hoạt thì tùy thuộc vào sự đóng góp.  Phải chăng đó là lý do bị giới hạn sinh hoạt như đề cập 
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trong truyền thông nói trên.  Chúng ta có nên liên kết tư nhân với danh nghĩa tổ chức để hai bên có 
thềm điều kiện tài chánh. 

4. Liên hệ quốc tế: 

Một tổ chức Gia Đình Phật Tử tương đối lớn như ở Hoa Kỳ, nhưng vấn đề liên hệ với tổ chức bạn 
trên thế giới vẫn yếu kém.  Nhất là chưa chú trọng chính yếu về tổ chức và tài liệu giáo dục.  Không 
kể những liên hệ sinh hoạt mặt nổi hay tương thân, tương ái.  Trong chức năng của Ban Điều Hợp 
Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hải ngoại chưa thâu lượm được 1 phần nào kết quả 
trong trọng tâm chưa? Nói chung, chắc cũng vấp phải vấn đề kinh tế tự túc như trên đã nêu. 

 

KẾT LUẬN 

Thế giới ngày nay vấn đề truyền thông quốc tế đối với Gia Đình Phật Tử VIệt Nam trở nên cần thiết.  
Với con đường đã được vạch sẵn với mục đích rõ ràng chân lý gói ghém trong châm ngôn BI – TRÍ – 
DŨNG, Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa kỳ chúng ta muốn bước vững chắc trước ngưỡng cửa của 
thế kỷ thứ 21 không thể thiếu những việc trước, những nguyên liệu hợp với Gia Đình Phật Tử ở các quốc 
gia kể cả ở quê nhà là những người bạn đồng hành, tô bồi thêm kinh nghiệm cho nhau, báo hiệu trước 
những khó khăn vấp phải, đồng tiến, đồng tu. 

Chúc các Huynh trưởng lãnh đạo tương lai vững tin vào tiền đồ ngời sáng của Tổ chức Gia Đình chúng 
ta. 

Chào Tinh Tấn! 
Htr. TÂM KIỂM – Bạch Hoa Mai 
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It's a full moon tonight – bright and peaceful. 
Yet, it's cold inside and outside, 
struggle and aspirational emails 

from different levels of Buddhist youth leaders, 
leaders from Huyền Trang (Hsuan Tsang) leadership training camp IV in 2006 

and leaders from Huyền Trang leadership training camp IV in 2011. 
We are about the same age and rank, and once vowed 

“Study Buddhism to its perfection 
and then mentor the Buddhist juniors” 

Heading into conferences at district and national level, 
the Vietnamese Buddhist Youth National Congress IX, 

we once again asked ourselves: 
This side or the other side? 

Inside/outside or national/international? 
Inner struggles or the outside distraction? 

Letting come or letting go? 
Fighting or being at ease? 

Pooh-Bah or leisure? 
Leadership, 

any leadership model must have guidelines. 
Set solid principles and objectives, 

then create the standard of excellence. 
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Ngày đầu buổi  

 
 
Thầy Hạnh Tuấn, Tổng vụ Trưởng Tổng vụ Thanh 
niên GHPG VN Thống nhất Hoa kỳ bước vào 
Phòng họi trong tiếng hát chào mừng Thầy của 
toàn thể Htr. Cấp Dũng, Cấp Tấn, và Htr. Vạn 
Hạnh 1 Hoa kỳ, tham gia buổi “Tâm Tình Hội 
Ngộ” tại Đại hội Huynh trưởng Toàn quốc kỳ IX 
GĐPT VN tại Hoa kỳ. 

Buổi sinh hoạt “TÂM TÌNH HỘI NGỘ” mở đầu 
cho 5 ngày Đại hội Htr. Hoa kỳ tổ chức tại Tu viện 
Năng Nhơn và khách sạn Courtyard, Milpitas, bắc 
California vào ngày thứ 4, 4/4/2012 lúc 8 
giờ tối. 

Hiện diện tại hội trường có Htr. Cấp 
Dũng: Tâm Vinh Đoàn Văn Lộc; Htr. 
Tâm Kiểm Bạch Hoa Mai, TB Hướng 
Dẫn GĐPT VN tại Hoa kỳ; Htr. Tâm 
Minh Vương Thúy Nga, Phó TB NCHL; 
cùng 13 Htr. Cấp Tấn: Htr. Tâm Nghĩa 
Lê Hữu Đàng, Htr. Tâm Tựu Sử Thành, 
Htr. Tâm Duy Phan Duy Chiêm, Htr. 
Nguyên Thanh Nguyễn Văn Hà, Htr. 
Tâm Đăng Nguyễn Văn Pháp, Htr. 
Nguyên Từ Nguyễn Quốc Hưng, Htr. Trí 
Minh Lê Văn Chiếu, Htr. Diệu Liên 
Nguyễn Thị Huê, Htr. Diệu Anh Nguyễn Thị 
Quỳnh Uyển, Htr. Quảng Minh Ngô Văn Hoàng, 
Htr. Quảng Long Nguyễn Thế Phước, Htr. Minh 
Quang Lê Văn Thẩm, Htr. Quảng Dũng Hồ Chí 
Cường, và 12 Htr. Vạn Hạnh 1 Hoa kỳ: Htr. 
Nguyên Thuyết Lê Minh Thi, Htr. Diệu Lâm 
Phạm Thanh Trúc, Htr. Nguyên Hảo Trần Công 
Lai; Htr. Minh Tánh Hồ Khắc Hoàng Chánh, Htr. 
Nhuận Đạo Lê Văn Tân; Htr. Minh Trung Lê 
Thanh Kỳ, Htr. Lê Trọng Dương, Htr. Tâm Tuệ 
Cái Ngọc Văn, Htr. Không Thiên Sử Quốc Việt, 
Htr. Quang Ngộ Đào Duy Hữu, Htr. Bửu Thành 
Phan Thanh Chinh, Htr. Mùi. 

Mở đầu buổi “Tâm Tình Hội Ngộ”, Thầy Hạnh 
Tuấn đã tự giới thiệu thời niên thiếu, Thầy đã sinh 
hoạt GĐPT tại Duy Xuyên, Quảng Nam, từ một 
Oanh vũ lên đến ngành Thiếu – Thầy rất trân quý 
và thương chiếc áo Lam, cho nên Thầy muốn cùng 
anh em trao đổi tâm tư tình cảm chân thành với 
tâm trạng một Oanh vũ ngày nào. 

Câu chuyện tâm tình đi sâu vào việc kết nối màu 
Lam ở Hoa kỳ.  Tìm hiểu nguyên nhân sâu xa của 
sự phân hóa để giải trừ và tiếng đến sự hợp nhất 
GĐPT.  Các anh chị em Htr. có được cơ hội quý 
báu trình bày những khó khăn nội tại và ngoại tại, 
cũng như nêu lên những ước mong sớm được đoàn 
kết, hợp nhất thành một khối bên nhau.. Buổi hội 
thảo được diễn ra trong bầu không khí cảm thông  

 

và hiểu biết và được sụ chia sẻ thân thương gần 
gũi của Thầy Hạnh Tuấn khiến mọi người hi vọng 
một ngày gần đây toàn thể Lam viên Hải ngoại sẽ 
mãi mãi không còn phân cách. 

Qua ngày thứ 5, 5/4/2012 – Buổi sáng Đại hội đi 
vào hội thảo với đề tài “Hội Đồng Cấp” do 2 
Thuyết trình viên Htr. Tâm Duy Phan Duy Chiêm 
và Htr. Tâm Đăng trình bày nguyên nhân và quá 
trình hình thành Hội Đồng Cấp và theo chỉ đạo 
của BHD GĐPT VN trên Thế giới.  Các BHD 
Châu vì quốc gia tại Hải ngoại phải tiến hành 
thành lập Hội Đồng Cấp Dũng – Tấn, Hội Đồng 
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Cấp Tín và Hội Đồng Cấp Tập.  Anh chị em 
hội thảo viên đã phân tích sự lợi ích trong 
việc thành lập Hội đồng cấp để có thể vận 
dụng các Htr. có cấp nhưng không có chức 
vụ trong các BHD, tham gia vào sinh hoạt 
Hội đồng cấp nhằm tham vấn cho các BHD, 
sách tấn nhau tu học và tạo tinh thần tương 
thân tương ái lẫn nhau… 

Buổi chiều cùng ngày, Htr. Tâm Đăng thuyết 
trình đề tài “Nhận định hiện tình GĐPT VN 
tại Quốc Nội và Hải ngoại”… Thuyết trình viên đã 
trình bày thực trạng sinh hoạt của các GĐPT, 
những khó khăn trở ngại và tinh thần kham nhẫn, 
hy sinh, chịu đựng để vượt qua.  Đối với GĐPT tại 
Quốc nội, áp lực của xã hội đương thời luôn đè 
nặng, nhưng với ý chí kiên cường bất khuất, 
GĐPT VN tại Quốc nội vẫn phát triễn vững mạnh 
theo Nội quy Quy Chế GĐPT VN.  Buổi tối tại hội 
trường, là một hình ảnh đẹp và khích lệ đối với 
Đại hội.  Ngoài sự hiện diện của Thầy Hạnh Tuấn, 
còn có sự hiện diện của quý Chư tôn đức Chứng 
minh của “Phái đoàn Hoằng Pháp Hải ngoại: Hòa 
Thượng Thích Như Điển, Phương trượng Chùa 
Viên Giác đến từ Đức Quốc; Thượng Tọa Thích 
Nguyên Tạng đến từ Úc Đại Lợi; Đại Đức Thích 
Hạnh Tuệ đến từ San Diego; Đại Đức Thích Hạnh 
Bảo đến từ Úc Đại Lợi..  

Chư Tôn Đức đã tham dự buổi thuyết trình đề tài: 
“Tổ chức Huấn Luyện trong GĐPT” do Htr. Trí 
Minh Lê Văn Chiếu thuyết trình.  Bài thuyết trình 
rất phong phú, nêu lên việc tổ chức các Trại huấn 
luyện chuyên năng Phú Lâu Na nhằm mục đích 
đào tạo các Huynh trưởng giảng viên chuyên 
nghiệp.  Các giảng viên được phân loại: Giảng 
viên cấp I, II, III, IV tùy theo đối tượng huấn 
luyện. 

Bài thuyết trình được Đại hội thảo luận sôi nổi, và 
đưa đến kết luận ủy nhiệm Tân Ban Hướng Dẫn 
nghiên cứu tổ chức Trại Phú Lâu Na thử nghiệm 
để rút kinh nghiệm và thực thi Đề án huấn luyện 
trong một khoảng thời gian lâu dài về sau. 

HTr. TÂM ĐĂNG Nguyễn Văn Pháp 
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Laïi moät laàn nöõa Ñaïi hoäi trôû veà.. 

treân mieàn Lieãu Quaùn, San Jose 

loøng vui khaáp khaån traøn hy voïng 

nhieäm kyø naøy seõ coù höôùng ñi.. 

ngaøy mai töôi saùng cho toå chöùc.. 

cuøng ñaøn em nhoû ñang chôø mong 

tay trong tay loøng beân loøng 

mong raèng Ñaïi hoäi thaønh coâng 

… Veïn toaøn… 

Htr. Nguyeân Thuyeát L eâ Minh Thi 
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Ngày xưa, ở tu viện Trúc Lâm, trong một buổi pháp thoại của đức Thế Tôn,với rất đông đảo Phật tử_ 
trên ba ngàn người_ có cả vua Bimbisara (Tần Bà Xa La) tham dự, tôn giả Devadatta (Đề bà đạt đa) đã quá 
nóng ruột vì thấy đức Phật chưa giao quyền lãnh đạo giáo đoàn khất sĩ cho mình, nên quyết định đến thúc 
giục Thế tôn ☺ ☺ ! Ông ta đợi lúc đức Phật vừa chấm dứt thời Pháp, mọi người chưa kịp hỏi Ngài những 
chỗ chưa thấu triệt, thì đại đức Devadatta đã đứng lên bước tời đảnh lễ đức Thế Tôn rồi bạch: 

Thế tôn! Năm nay tuổi Thế tôn đã cao, sức khỏe đã kém, Thế tôn cần được nghỉ ngơi yên tĩnh để 
được thanh thản trong những năm chót còn lại trên đời.  Công việc lãnh đạo giáo đoàn đã trở nên quá nặng 
nhọc đối với Thế tôn.  Xin Thế tôn rút về tịnh xá yên nghĩ.  Con sẽ xin thay mặt người lãnh đạo giáo đoàn 
khất sĩ. 

- Đức Phật nhìn Devadatta và trả lời: 

- Devadatta, cảm ơn Thầy đã quan 
tâm, nhưng Như Lai vẫn còn đủ 
sức để lãnh đạo giáo đoàn khất sĩ. 

- Devadatta quay lại nhìn đại chúng, 
có khoảng vài trăm vị khất sĩ đứng 
lên và chắp tay, Devadatta nói: 

- Ở đây có nhiều vị đại đức cũng 
nhận thấy như con.  Xin Thế tôn 
đừng e ngại, con sẽ đủ sức lãnh đạo 
giáo đoàn để đỡ mệt cho người. 

Đức Phật nói: 

Thôi, Devadatta, đừng nên nói nữa.  Trong số các đệ tử lớn của ta có những vị xuất sắc và xứng đáng 
hơn thầy nhiều, mà ta cũng chưa giao cho họ trách nhiệm lãnh đạo giáo đoàn khất sĩ, huống hồ là giao cho 
thầy!  Thầy chưa có đủ tư cách lãnh đạo giáo đoàn khất sĩ đâu! 

Bị Phật chê giữa đám đông người, trong đó có cả vua Bimbasara, đại đức Devadatta đỏ mặt lên vì 
giận, ông đi xuống, không nói thêm lời nào… 

Thế nhưng Devadatta không bỏ cuộc… Thấm thoát đã tới kỳ pháp thoại hằng tháng tại Trúc Lâm, đại 
chúng Phật tử tề tựu về đông hơn lần trước nữa; Devadatta cũng có mặt ở hàng đầu các vị khất sĩ.  Cũng như 
lần trước, đức Phật vừa chấm dứt thời Pháp thì Devadatta đã đứng dậy, tiến lên chắp tay lễ Phật rồi nói: 

Thế tôn, người đã từng dạy các vị khất sĩ sống đời ít muốn, biết đủ.  Con xin đề nghị một qui chế 5 điểm 
đề có thể thực hiện đời sống đó.  Các vị khất sĩ.. 
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1.  chỉ ở suốt đời trong rừng, không được về thành phố hay thôn xóm để ngủ. 
2. chỉ đi khất thực suốt đời mà không được nhận lời mời của cư sĩ đến thọ trai ở nhà họ 
3. chỉ có thể lượm giẻ rách hay những mảnh vải vụn để may thành y chứ không được nhận y do cư sĩ cúng 

dường 
4. chỉ đuợc ngủ dưới gốc cây chứ không đuợc ngủ trong phòng ốc 
5. chỉ đuợc phép ăn chay, không được đụng đến thịt cá 

Phật nói: 

Devadatta, Như Lai không chấp nhận sự bắt buộc phải làm theo 5 điều ấy. Vị khất sĩ nào muốn suốt đời ở trong 
rừng thì được phép suốt đời ở trong rừng nhưng những vị khác có thể về thành phố hay thôn xóm để ngủ khi cần 
thiết.  Vị khất sĩ nào muốn đi khất thực suốt đời thì đuọc phép đi khất thực suốt đời, nhưng các vị khác có thể 
nhận lời mời của cư sĩ đến thọ trai và thuyết pháp ở nhà họ.  Vị khất sĩ nào muốn chỉ lượm giẻ rách hay vải vụn 
để may thành y thì có thể làm như vậy, nhưng các vị khác có thể nhận y do cư sĩ cúng dường, với điều kiện là 
không có quá 3 y.  Vĩ khất sĩ nào muốn ngủ dưói gốc cây thì cứ ngủ dưới gốc cây nhưng các vị khác có thể ngủ 
trong các tăng xá, tịnh xá, hoặc ngủ tạm ở thành phố, thôn xóm … khi cần. Vị khất sĩ nào muốn chỉ ăn chay thì 
được phép chỉ ăn chay, nhưng các vị khác có thể thọ nhận các thức ăn do thí chủ làm sẵn đem đến cúng dường, 
bao gồm ngũ tịnh nhục;  nghĩa là những thức ăn thịt/cá nhưng không phải vì vị khất sĩ ấy mà sát sanh.  Devadatta, 
theo pháp chế hiện nay, các vị khất sĩ có đủ cơ hội để tiếp xúc và hướng dẫn người cư sĩ, nhất là những người mới 
có duyên tiếp xúc lần đầu với đạo giác ngộ. 

- Bị khước từ lần nữa, Devadatta bỏ đi luôn!  

Sau đó Devadatta cho Anan (em trai của mình) biết từ đây, đại đức sẽ tổ chức những buổi tụng Giới, tự tứ, an 
cư riêng với nhóm khất sĩ thân hữu của mình, chứ không làm chung với giáo đoàn khất sĩ do đức Thế Tôn lãnh 
đạo như trước đây nữa. 

- Một sự chia rẽ trầm trọng trong giáo đoàn khất sĩ bắt đầu ! 

Tin đại đức Devadatta lập giáo đoàn riêng làm chấn động dư luận; đi đâu các vị khất sĩ cũng bị quần chúng 
chất vấn.  Tất cả các thầy đều được đại đức Sariputta (Xá Lợi Phất) dặn dò kỹ lưỡng, chỉ nên trả lời như sau:  
những ai gây nhân xấu sẽ gặt quả xấu.  Chia rẽ giáo đoàn là một trọng tội đối với Đạo pháp. 

Hơn 21 thế kỷ đã trôi qua, ngày xưa giáo đoàn khất sĩ do đức Phật lãnh đạo, bị chia rẽ do Devadatta; ngày nay 
Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống nhất cũng bị chia rẽ bởi “Giáo hội PG quốc doanh” … đó không phải lịch 
sử lặp lại hay sao ? 

Bài học của ACE chúng ta hôm nay là:  Sự chia rẽ không chỉ xảy ra giữa 2 đoàn thể, giữa 2 giáo hội v.v.. mà 
còn có thể xảy ra giữa ACE trong một nhà. Nguyên nhân do bị nọc độc của danh vọng, địa vị, quyền lợi “chích” 
vào.  Thật vậy, Devadatta đạo cao đức trọng như vậy mà cũng không kiềm chế được lòng ham muốn, tính đố kỵ, 
để không chỉ dẫn đến sự chia rẽ trong giáo đoàn khất sĩ mà sau này còn 5 lần 7 lượt mưu hại Phật nữa!  

Ước mong ACE chúng ta “tay trong tay, lòng bên lòng” Tre hay Măng gì cũng tinh tấn tu học để luôn tỉnh 
thức, sống trong ánh sáng của Tình thương và Trí tuệ. 

Htr. TÂM MINH Vương Thúy Nga 
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Chào Mừng … 

 

 

Hễ cứ 4 năm mới có một lần, năm nay 2012, khắp 
bốn phương trời, tám hướng, chỉ trong quốc độ Áo 
Lam Hoa kỳ, người Huynh trưởng lòng rộn ràng, 
tràn đầy hân hoan, tung cánh bay về miền đất ấm 
California tại Tu Viện Năng Nhơn, thành phố San 
Jose nơi được mệnh danh “Thung Lũng Hoa 

Vàng”, và cũng nơi đây có Half Moon Bay (Vịnh 

Bán Nguyệt) đầy lãng mạn và mơ mộng; có biển 
Carmel, ngồi thiền trên cát mà nghe tiếng sóng vỗ 
vào bờ; nơi có Tu Viện Kim Sơn đáo thiền môn là 
quên hết thế tục, để tận hưởng những giây phút 
của chốn bồng lai tiên cảnh; nơi đây thường có 
sương mù giăng xuống mà ánh nắng ban mai 
không đủ sưởi ấm lòng hành giả ở trên đỉnh núi 
cao thuộc địa hạt Monterey, để chào mừng và 
tham dự Đại hội GĐPT toàn quốc lần thứ 9 cùng 
nhau “ôn cố tri tân” xem lại mình đã làm được 
những gì trong quá khứ, hiện đang thực hiện được 
những gì, những gì chưa làm và sẽ làm trong 
tương lai, đặt biệt là “dọn lòng” và khai trí để 

công cử tân BHD GĐPT VN tại Hoa Kỳ. 

Với niềm hạnh phúc, sung sướng miên viễn này, 
chúng ta hãy cùng nhau nở nụ cười “Di Lặc” và 
nghiêng lưng tiếp tục gánh vác sứ mệnh của tổ 
chức cho hôm nay và cho ngày mai. 

Từ xưa tới nay, Đại hội bao giờ cũng tưng bừng 
quy tụ những thao thức, những trăn trở, những suy 
tư, những nhung nhớ, những hy vọng, những ước 
mơ, những cải tiến, những đổi mới, những tu 
chính và cũng không quên những niềm vui nỗi 
buồn lẫn lộn, đó là hành trang đeo trên vai, chất 
chứa trong lòng của mỗi một Đại biểu sẽ đem ra 
trang trãi trong những buổi hội thảo. 

Đại hội bao giờ cũng là nguồn cảm hứng vô thủy 
vô chung của những niềm vui trong tiếng cười, 
của những rung động hạnh phúc trong tiếng khóc, 
thể hiện được một niềm cảm quan tích cực, lạc 
quan yêu đời và yêu người. 

Đại hội bao giờ cũng có ánh sáng Tuệ đăng tỏa 
sáng để soi đường dẫn lối, vì đây là một giai đoạn 
khởi đầu cho sự chuyển dịch của một nhiệm kỳ 
mới.  Sự chuyển dịch là một động thái nhân duyên 
đóng vai trò then chốt của sự thịnh suy mà ACE 
chúng ta phải đương đầu.  Chúng ta tự sách tấn 
cho chính chúng ta, một lòng can đảm, một bản 
lĩnh can trường đó là “Dũng” để quán chiếu thẳng 
và sâu, thật sâu vào vạn pháp mà vạn pháp hẳn 
nhiên là biến dịch, biến dịch mới tồn tại đó là thức 
pháp duyên khởi.  Cái nhìn dưới nhãn quan thuộc 
quan kiến hữu ngã, để nhập thế hy hiến, dấn thân 
vào tổ chức gieo trồng cánh đồng hiểu biết và yêu 
thương để thăng tiến. Dưới cái nhãn quan thuộc 
quan kiến vô ngã, xuất thế, xa lìa thế tục, xa lìa 
những dị biệt để tìm đến tự tại và an lạc, hẳn đã 
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biết trăm nhánh sông riêng rẻ, nhưng đồng nhất đổ 
chung ra một biển, như Nguyễn Du luận về Phật 
giáo: 

“Cảnh giới sắc không, mê chẳng biết” 

Tâm mê hiểu Phật, Phật thành ma…” 

Và dưới nhĩ quan thuần khiết không định kiến để 
gạn lọc rồi suy niệm rút ra diệu ý để áp dụng tạo 
ra sự quân bình giữa ý và hành động đó là bản thể 
luận cho chúng ta biết thực tại của bản chất của sự 
tồn tại hữu ngã.  Xả bỏ mọi hữu ngã khi công án 
đã hoàn thành ta trở về với Vô Ngã, đó là giai 
đoạn nhận thức luận khi đó ta biết rõ bản chất 
nguồn gốc của KHỔ để tự tại, đó là chân lý đích 
thực.  Con người được xây dựng, trên nền tảng tư 
duy và quán chiếu. 

Đại hội nhận xét vạn vật bằng lý trí, ảnh hưởng 
bởi cảm quan tri giả của người Phật Tử thường lấy 
đạo lý hợp quần nghĩa, là trọng đàn anh, đàn chị 
gọi là ĐỂ, kính trên là THUẬN, biết xử thế với 
các em dưới là HUYNH TRƯỞNG.  Hẳn Anh, 
Chị Em cũng đã liễu tri rằng theo triết lý nhà Phật 
thì ở đời không có cái gì tự nhiên mà có, ngẫu 
nhiên mà sinh, mà tất cả do tâm mà có, mà tâm là 
chủ thể của muôn sự vật. 

Đại hội mang sắc thái của mùa xuân, trong đó vạn 
vật đồng nhất thể, có hoa, có qủa đua nhau nở rộ, 
khởi thủy cho sự thăng hoa của đất trời, khởi thủy 
cho sự hồi sinh, có gió mát trăng thanh, có lá xanh 
mơn mỡn, có sự giao thỏa hiền hòa giữa đất trời 
và người. 

Mỗi một lần Đại hội người Huynh trưởng nhìn lại 
quá khứ, chặng đường đã đi qua để kiểm chứng 
mà hồi huớng công đức nếu làm được những gì lợi 
lạc cho chính chủ thể và cho tổ chức và tha nhân, 
ngược lại chủ thể hay bản thân tự hứa hẹn lấy với 
tứ hoằng thệ nguyện để tiếp tục tu tập, sách tấn trở 
lại.  Hẳn biết rằng dù vài con ngựa có ngã đi chăng 
nữa thì tổ chức vẫn vững tiến về phía trước, vẫn 
đẹp như hoa nở cùng xuân, đó là luật tự nhiên bất 
biến,  

“Đình tiền tạc dạ nhất chi mai. 

Đừng tưởng xuân tàn hoa rụng hết, 

Đêm qua sân trước một cành mai” 

Thiền Sư Mãn Giác, 1090 

 
hoặc 
 
“Mưa chiều thứ bảy tôi về muộn 

Cây khế trên đồi trổ hết bông” (PCT) 
 
Từ đó mình tự biết mình là ai. 

Nói không cùng, nhưng mỗi một lần Đại hội về, 
đại biểu có những nỗi suy tư cân não với cái nhìn 
nội tại và ngoại tại, nội tại như bên trên đã trình 
bày; ngoài ngoại tại thì xã hội và con người đua 
nhau phát triển với đà tiến của khoa học một cách 
chóng mặt.  Như hiện nay, tuổi trẻ phải vát giò lên 
vai mà chạy đua huống hồ gì luống tuổi.  Cách đây 
năm thập niên thôi, thế giới còn nằm trong vòng 
địa phương, mọi sinh hoạt, văn hóa, chính trị, kinh 
tế, xã hội, tôn giáo đóng khung từng khối, từng 
khu vực, ngoại trừ những bước chân thực dân mới, 
nhưng bắt đầu vào cuối thế kỷ thứ hai mươi sự 
bùng nổ kỹ thuật vi tính đã xoá bỏ mọi lằn ranh 
biên giới điạ lý, tâm linh và thể chất, toàn cầu hoá 
mọi lĩnh vực, sự thắng thế thường nhường chỗ cho 
kẻ mạnh, kẻ có quyền lực và tài chính, mạnh 
quảng cáo, mạnh tuyên truyền. 

Tây phương với “khai sáng và tiến bộ” công 
nghiệp cũng như tâm linh đã mở lộ trình tấn công 
ồ ạt vào những nước mang giá trị “minh triết đạo 

đức” nông nghiệp và các dân tộc sống trong sự 
“khai phóng” của chính tự thể cho rằng con người 
là chủ thể tự do vì tự chủ đó là mệnh lệnh của tâm, 
của lý trí và trí huệ được tôi luyện qua tu tập thiền 
quán và hướng đến giải thoát, quan niệm rõ ràng: 
“Tâm dẫn đầu mọi pháp. Tâm chỉ tâm tạo tát” 
(Kinh Pháp cú).  Nhờ đó mà thăng tiến trong cuộc 
sống, vì cuộc sống có giá trị trong từng sát na, 
sống tích cực trong từng sát na, vì lẽ tương lai 
chưa biết, qúa khứ đã qua. 
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Trái lại “khai sáng và tiến bộ” định chế của nó 
nhồi nhét đức tin về tâm linh, về chính trị văn hoá, 
giáo dục, kinh tế…. để thỏa mãn cho ước vọng vật 
chất và “cứu rỗi” hoặc hưởng thụ và “ân sũng”. 
Thế lực vô sản đã biến chất truyền thống, thế lực 
tâm linh của những nhà truyền giáo cực đoan 
“Phúc cho ai không thấy mà tin”. 

Trước những căn thẳng và xung đột không giải 
đáp được những hệ thống và định chế công nghiệp 
hóa, toàn cầu hoá đặc biệt tôn giáo hoàn vũ quan 
niệm “Thực thể tối hậu” đã trở thành nghi vấn về 
đạo đức. 

Người Huynh trưởng nhìn lại “biện chứng khai 

phóng” có phải là bước cần thiết cho suy tư đặt nó 
vào trong lý trí nhận thức luận với tư duy thực 
hành chứ không phải tư duy thưởng thức. Như 
vậy, thực chất nguyên uỷ chỉ có trong tâm giác 
ngộ, hoặc tính liểu tri của người Huynh trưởng và 
tâm giải thoát thì khi đó con người mới có bình 
đẳng tự do là huynh đệ thực sự. 

Cũng nhờ chính ý niêm “KHỔ” đã thúc đẩy người 
Huynh trưởng tìm cách thoát khổ, mà chúng ta 

thật biết rằng trái với Khổ là Hạnh phúc và sung 
sướng.  

Từ những trăn trở và suy tư trên người Huynh 
trưởng không gì khác hơn tự dặn lòng rằng hợp 
quần tay trong tay vai kề vai dẫn nhau thênh thang 
trên con đường thương yêu và xây dựng, “trên 

cầu học đạo hạ hướng dẫn đàn em”. 

Chác chắn Đại hội lần này là ngọn đuốc Tuệ đăng 
được trao truyền từ ánh sáng trí huệ của đức Bổn 
Sư đến với các anh chị Huynh trưởng mang đầy 
tâm huyết, đầy năng lực, đầy trí tuệ, tràn đầy sức 
sống trẻ trung đầy sáng tạo hướng dẫn tổ chức cứ 
thế mà thẳng tiến vì chúng hẳn đã có Thầy, Tổ, 
các Anh, các Chị có muôn vàn đàn em thân 
thương và có được truyền thừa chân lý tối hậu. 

Kính chúc Đại hội thành công viên mãn để hồi 
hướng công đức. 

Htr. NGUYÊN VINH Nguyễn Ngọc Mùi 
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