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                                       GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT                                                              

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM 
              

                       BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI 
 

         BI - TRÍ - DŨNG 
         Số: 16.001/HDTG/TB/TT 

THÔNG TƯ 
Về việc tổ chức Đại Hội Huynh Trưởng                                                                 

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI 

KỲ IV – 2016 -2020 

 

KÍNH GỞI: 

 

- BAN HƯỚNG DẪN TRUNG ƯƠNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM 

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

 

Tham chiếu:  -   BB phiên họp Đệ Tứ Tam cá nguyệt 2015 của BHD/GĐPTVN trên Thế giới 

ngày   19.01.2016. 

    -    BB phiên họp bất thường của TV/BHD/GĐPTVN trên Thế giới ngày 

4.02.2016. 

 -    BB phiên họp bất thường của TV/BHD/GĐPTVN trên Thế Giới ngày 

24.02.2016. 

Kính thưa Quý Ban, 

 

Dù gặp nhiều khó khăn, chướng nạn, nhưng con thuyền Gia Đình Phật Tử Việt Nam vẫn tiếp tục 

hải trình mặc cho nội ma, ngoại chướng bủa vây để quyết thực hiện mục đích của Tổ Chức mà 

toàn thể Huynh Trưởng các Cấp đã xác lập Hạnh Nguyện: “Đào luyện Thanh Thiếu Đồng niên 

thành Phật tử chân chánh, góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật giáo”. 

 

Bốn năm của một nhiệm kỳ đã đi qua với bao nhiêu thuận và nghịch. Để chuẩn bị cho cuộc hành 

trình bốn năm của một nhiệm kỳ tiếp theo đạt được thành quả viên mãn theo tâm nguyện của 

chúng ta. Nay Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam trên Thế giới xin được trân trọng 

Thông Tư đến quý Ban để chuyển đến các Ban Hướng Dẫn trực thuộc quản hạt tri hành: 

I. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI: 

1.  Tưởng Niệm Anh Linh Chư Thánh Tử Đạo và Giác Linh Chư Tôn Đức Ân Sư Cố Vấn 

Giáo Hạnh; Hiệp kỵ Truy tiến Liệt Vị Sáng lập viên, Ban Viên Bảo trợ và Phật Tử Ân 

Nhân, cùng Huynh Trưởng và Đoàn sinh Gia Đình Phật Tử Quá Cố. (TRI ÂN- BÁO ÂN) 
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2.   Giữ vững và phát huy Tính Thống Nhất Bất Khả Phân của Tập Thể Lam Viên trong chung 

cùng Lý Tưởng, Sứ Mệnh, Ý Chí và Hành Động; để cùng nhau kế tục và kế thừa xứng 

đáng Tinh Thần và Truyền Thống của Gia Đình Phật Tử. (HỘI NGỘ TÌNH LAM: Chư 

Tôn Đức, Quý Thầy Cô gốc Gia Đình Phật Tử, Huynh Trưởng, Cựu Huynh Trưởng khắp 

toàn cầu) 

3.   Minh định: Đường Hướng Giáo Dục, Lập Trường và Vị Trí của Gia Đình Phật Tử Việt 

Nam Trên Thế Giới sẽ vẫn mãi bất biến và nhất quán trong lòng Đạo Pháp, Dân Tộc và 

Nhân Loại.    (KHẲNG ĐỊNH ĐƯỜNG HƯỚNG – LẬP TRƯỜNG – VỊ TRÍ) 

4.   Kiện toàn và phát triển Tổ Chức để khế hợp với thực trạng Sinh Hoạt và Tu Học của từng 

mỗi Quốc Độ trong thời đại tiên tiến của Khoa Học, Kỹ Thuật - qua việc Tu Chính Nội 

Quy và Quy Chế Huynh Trưởng. (TU CHÍNH NỘI QUY VÀ QUY CHẾ HUYNH 

TRƯỞNG). 

5.   Trung thực nhìn lại chặng đường hành hoạt đã qua với những khuyết ưu; đồng thời, công 

cử các tân Ban Hướng Dẫn và hoạch định Phật sự nhiệm kỳ tới: 2016 – 2020 (ĐÚC KẾT – 

CÔNG CỬ CÁC TÂN BAN HƯỚNG DẪN) 

 

II. THỜI GIAN: 

 Thời gian:    Từ ngày 10.10.2016 đến 16.10.2016. 

 Đại hội GĐPT Hải Ngoại:  Từ 10.10.2016 đến 12. 10.2016 

 Đại hội GĐPT Thế Giới: Từ 12.10.2016 đến 16.10.2016. 

 

III. ĐỊA ĐIỂM:  

IV. Khách sạn: RACHADA CITY HOTEL, 1, 3, 5, 7, 9 Soi Soonthornsiri, 

Pracharajbumphen Road., Huaykwang Bangkok 10320, Thailand. 

Mọi chi tiết của ngày Hội sẽ được thông tri trong Đề Án Tổ chức và các Văn thư tiếp theo để quý 

Ban nhiệm hành. 

 Trân trọng kính chào tinh tấn. 

                                                                     PL.2559 

Đà Lạt, ngày 03 tháng 3 năm 2016  

                                                                                   

 TRƯỞNG BAN                                                                 

ĐỒNG KÍNH GỞI: 

- HT Trưởng Ban BTT/HĐCVGH/GĐPTVN 

                  “Kính liễu tri”                                           
- HTr. PTB/Đặc trách Quốc nội và Hải ngoại 

-     Các thành viên BHD /TG “Để tri tường”                                                                                                      
-     Hồ sơ/Lưu.  
                                                                               Nguyên Tín NGUYỄN CHÂU 
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GIÁO GIỚI HỘI ĐỒNG TĂNG GIÀ CHỨNG MINH  
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Phần này dành cho các phái đoàn, đại biểu tiện theo dõi chương trình, hoạt động Hải Ngoại 

 
 
 
 

 
 
 

Phù hiệu Đại Hội Huynh Trưởng GĐPTVN Hải Ngoại kỳ VI 
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                     GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT 

 
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI 

                             BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HẢI NGOẠI 
   
BI-TRÍ-DŨNG           VP/TTK: 68 Elliston St, Chester Hill, NSW 2162 . AUSTRALIA. E mail  hoavan1an@yahoo.com.au  
                                                                                                                             

       CHƯƠNG TRÌNH 
                  ĐẠI HỘI GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM  

                   TẠI HẢI NGOẠI KỲ VI ( 2016 - 2020 ) 
                và LỄ BẾ MẠC TRẠI VẠN HẠNH 2 HẢI NGOẠI  

*** 
   CHỦ NHẬT, Ngày 09/10/2016  ( Đại Biểu Tự túc đến ĐẠI HỘI ) (Khách Sạn)  
 
NGÀY ĐẾN 
Khách Sạn 
Chủ nhật 

09/10/2016 

( TỰ TÚC ) 

Buổi chiều, tối 
Từ 12:01 

Đến 24:00  
( NHẬP ĐẠI HỘI  

TỰ TÚC ) 

 
 

Tự Do 

THỨ HAI: Ngày 10/10/2016 ( Ngày thứ nhất ĐH/HN- VH2HN từ 12:01 pm ) 

 THỜI GIAN CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ 

 
 

------------- 
NGÀY 1 

( HN-VH2) 
Thành viên 
BHD HN và 
TS/VH2 HN 

 

Buổi sáng :  
07:00  - 10:00 
10:00 - 11:30 

----------------------- 
12:00  - 14:00  

 
14:00 - 18:00  
18:00 - 19:00 
19:00 - 20:30 

          20:30 - 21:00  
21:00 - 22:30  

22:30  

 

Tự Do 
Họp BTC ĐH HN / HĐTS TT 

--------------------------------------------------------- 
Thủ tục NHẬP ĐẠI HỘI HẢI NGOẠI 

Và KẾT KHÓA VH2 HN 
LỄ KẾT KHÓA VẠN HẠNH 2 HN 

Cơm chiều 
Sinh Hoạt, Kết thân… 

Giải lao - Chuẩn bị Lễ Phát Nguyện 
LỄ PHÁT NGUYỆN 

Chỉ tịnh 

THỨ BA : Ngày 11/10/2016 ( Ngày thứ hai ĐH/HN ) 

 
 
 
 

NGÀY 2 
(HN) 

 
Thành viên 
các Phái Đoàn 
tham dự Đại  
Hội 

          06:00 - 07:00 
07:00  - 08:00  
08:00  - 09:30  
09:30  - 10:00   
10:00  - 12:00  
12:00  - 13:00  
13:00  - 14:00  
14:00 - 15:00 
15:00  - 15:30  
15:30  - 17:30  
17:30 - 18:00 
18:00 - 19:00  

Lễ Phật 
Điểm tâm 

BHD HN - KĐ I : Tiền Hội Nghị  
Chuẩn bị Lễ Khai Mạc 

LỄ KHAI MẠC ĐẠI HỘI HẢI NGOẠI KỲ VI 
Cơm trưa 

BHD HN - KĐ II: Báo cáo - Kiểm điểm 
Cơ chế Tổ chức 

Giải lao 
BHD HN - KĐ III : Cương Yếu Điều Hành 

Giải lao 
Cơm chiều 
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Từ 12:30 am ngày 12/10 Tập trung vào Chương trình chung – Đại hội GĐPT VN Trên Thế Giới 

ĐỊA ĐIỂM: KHÁCH SẠN: RATCHADA CITY HOTEL  
ĐỊA CHỈ : 1,3,5,7,9 SOONTORNSIRI, PRACHARAJBUMPHEN RD,  
HUAYKWANG BANGKOK, 10320 THAILAND  
(TEL): (662) 275 - 0088 . (FAX): (662) 275 - 0099  
CONTACT : CONTACT@RATCHADACITYHOTEL.COM  
INTERNET:WWW.RATCHADACITYHOTEL.COM  
(Xin điền vào phiếu nhập cảnh Tên và địa chỉ khách sạn khi trình Hải quan) 
 
Quý Đại biểu khi đi Taxi hay Song thẻo (xe tuk tuk) sẽ đưa địa chỉ chữ Thái cho tài xế không 
rành tiếng Anh: 

1, 3, 5, 7, 9 ซอยสุนทรศิร ิถนนประชาราษฎรพําเพ็ญ หวยขวาง กรุงเทพฯ 10320 โทร: (662)275-0088 แฟกซ: 

(662)275-0099  อีเมล : contact@ratchadacityhotel.com  

Vị trí: Khách sạn ở Gần trạm xe lửa MRT Huai Khwang (Huai Khwang หวยขวาง) – 400m.  

 

 

 
19:00 - 21:30  

 
21:30  - 22:30  

22:30  

BHD HN - KĐ IV : Công cử Thành phần nhân sự 
BHD Hải Ngoại , NK 2016-2020 

Họp BHD HN 
Chỉ tịnh 

THỨ TƯ : Ngày 12/10/2016  
 

Thành viên 
các Phái Đoàn 
tham dự Đại  
Hội 

 

Tất cả các  
Phái Đoàn và 
Quan khách 

06:00  - 07:00  
07:00  - 08:00  
08:00  - 09:30 
09:30  - 10:00  
10:00  - 11:00  

 
11:00 - 12:00 

12:00 
 

Lễ Phật 
Điểm tâm 

BHD HN - KĐ V : Tiêu Hướng và Đề án hoạt động 
Giải lao 

BHD HN- KĐ VI :Thông qua Quyết Nghị Đại Hội – 
 

LỄ BẾ MẠC ĐẠI HỘI HẢI NGOẠI KỲ VI 
Cơm trưa 

 

Chấm dứt Đại Hội Hải Ngoại –Lễ Kết Khóa Vh2HN 
 12:30  - 14:30 Thủ tục NHẬP ĐẠI HỘI THẾ 

GIỚI KỲ IV 
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Quý đại biểu theo dõi Sơ đồ khối để biết trưởng khối điều hành mà liên hệ cho chính xác 
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PHÙ HIỆU ĐẠI HỘI GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI KỲ IV 

Ý tưởng: BTC Đại hội.  
Thiết kế: Đức Quảng-Nhị Lâm  

 

- Dùng hình tròn là ý nghĩa tròn đầy – nguyện chu toàn mọi Phật sự đề ra. 

- Khung cảnh chùa Từ Đàm – Nơi Tổng Hội Phật giáo thống nhất và cũng là 

nơi Đại hội GĐPT chính thức công nhận danh xưng Gia Đình Phật Tử sáng 

danh 65 năm (1951 – 2016) 

- Hào quang 5 sắc màu cờ Phật Giáo trải rộng khắp địa cầu nối liền không gian  

chùa Vàng (wat pho) tại Bangkok- Thailand, nơi diễn ra Đại hội GĐPTVN 

Trên Thế Giới kỳ IV. 

- Tháp Linh Mụ biểu tượng linh thiêng từ chúa Nguyễn Hoàng mở đất (Linh: 

linh thiêng; Mụ: Quán Thế Âm) kết nối mạng mạch Dân Tộc, Đạo Pháp. 

- Đài Lục Hòa biểu trưng ý chí Lục hòa và thống nhất GĐPT 

- Những cánh chim câu của tình thương và lục hòa  từ  bốn Châu bay về đại 

hội.  
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GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT        
                  GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM  

                                                                                                        

                       
                      BI - TRÍ – DŨNG                 

BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI 

              

 CHƯƠNG TRÌNH 
ĐẠI HỘI GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM  

 TRÊN THẾ GIỚI KỲ IV – 2016  
 

THỨ TƯ, Ngày 12/10/2016 (12.9 Bính Thân): 
Đại biểu Tự túc đến địa điểm Đại hội: Khách sạn RACHADA CITY HOTEL, 1, 3, 5, 7, 9 Soi 
Soonthornsiri, Pracharajbumphen Road., Huaykwang Bangkok 10320 Thailand. 
 
THỜI GIAN CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ NHÂN SỰ ĐIỀU HÀNH 

 
07:00  - 12:00  

 

 
Tự Do 

 

 

12:00  - 14:30  
 

- Thủ tục NHẬP ĐẠI HỘI  
- Họp Thường trực Ban Tổ chức ( Lần thứ I ) 
- Phiên họp đặc biệt của Chư Tôn đức 

- Tiểu ban Hành chánh 
- VPTT Ban tổ chức 
- BTT/HĐCV Giáo hạnh 

 
 

14:30 - 17:00  
 

 
 

KHOÁNG ĐẠI  I : 
 Tiền Hội nghị  

                    (có chương trình riêng) 

 
- Chủ tọa: HTr. Như Thật +  

               HTr. Tâm Trí 
- TTV: HTr. Tâm Kiểm + 

          HTr. Nguyên Hạnh 
- Thư ký: Đại hội mời 

 
 

17:00 - 18:00  
 

 
                 Cơm chiều 

 
  -Tiểu ban Ẩm thực 

 
 
 

18:00 - 20:30  
 

 
KHOÁNG ĐẠI II : 

                        Tổng kết nhiệm kỳ 
- BHD Quốc Nội 
- BHD Hải Ngoại 
- BHD Thế Giới 
 

 
 
- Bổ túc sau 

 
20:30 - 21:00  

 

             
                                  Giải lao 

 

 
 

21:00 - 22:00  
 

 
Phiên họp đặc biệt:  

Chư Tôn Đức và Quý Huynh trưởng Lãnh đạo 
 

 
VP/BHD Thế giới 

22:00 – 23:00 
23:00  

- Họp Thường trực Ban Tổ chức (lần thứ 2)  
- Chỉ tịnh  

 

- VPTT Ban Tổ chức  
- Tiểu ban Lưu trú  
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THỨ NĂM : Ngày 13/10/2016 (13.9 BínhThân) : 
 
THỜI GIAN CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ NHÂN SỰ ĐIỀU HÀNH 

 
 

04:30 - 06:00 
 

Lễ Phật  
Tác lễ Cung An Chức sự các nghi lễ tại Đại hội  

 
Tiểu ban Nghi lễ 
 

 
06:00 - 07:00 

 
Điểm tâm 

 
-Tiểu ban Ẩm thực 
 

 
07:00 - 08:00 

Pháp thoại của Đại diện Chư Tôn đức 
 cho toàn thể Đại hội 

 

  
 - CTĐ Quốc nội và Hải 

ngoại 
 
 

08:00 - 10:00 

 
KHOÁNG ĐẠI III :  

Đường hướng hành hoạt 
 

 
 

- Bổ túc sau  

 
10:00 –10:30 

Giải lao 
Chuẩn bị lễ Khai mạc 

 

 
         Khối Điều hành 

 
10:30 - 12:00 

 
LỄ KHAI MẠC ĐẠI HỘI 

(có chương trình riêng) 
 

 
      Khối điều hành 
 

 
12:00-13:30 

 
Cơm trưa – Nghỉ trưa 

 
Tiểu ban Ẩm thực 
 

 
13:30 - 16:00 

 
KHOÁNG ĐẠI IV: 

Tu chính Cương yếu điều hành 
 

 
-  Bổ túc sau 

 

 
 

16:00 - 18:30    

 
KHOÁNG ĐẠI V : 

Công cử thành phần nhân sự 
nhiệm kỳ 2016 -20120 

 
- Chủ tọa: - Chư Tôn đức  

- HTr.NguyênTín 
- Ban Bầu Cử 

 
18:30– 19:30 
  

 
                                    Cơm chiều 

 
Tiển ban Ẩm thực 

 

 
19:30 - 21:30 

 
KHOÁNG  ĐẠI VI:  

Đề án Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế giới 
nhiệm kỳ 2016 -2020 

 
 

      Bổ túc sau 
 

 
21:30 - 22:30 

 

 
Khai đạo giới tử - Sám hối 

 
Tiểu ban Nghi lễ 

 
 

22:30– 23:00 
23:00 

 

 
- Họp Thường trực Ban Tổ chức (lần thứ 3) 

Chỉ tịnh 

 
VP/BTT Ban Tổ chức 
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THỨ SÁU , Ngày 14/10/2016 (14.9 Bính thân): 
 
 
THỜI GIAN 

 
CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ 

 
NHÂN SỰ ĐIỀU HÀNH 

 
 
04:00 - 06:00 

 
Lễ Phật - Lễ Thọ Cấp và Lễ Phát Nguyện 

Tân BHD Thế Giới  
 

 
Tiểu ban Nghi lễ 

 
06:00 - 07:00 

 
Điểm tâm 

Chuẩn bị Giới đàn 

 
- Tiểu ban Ẩm thực 
- Tiểu ban Nghi lễ 

 
 
07:00 –09:00 

 
Giới đàn truyển thọ: 

THẬP THIỆN VÀ BỒ TÁT GIỚI TẠI GIA 
 

 
 
Tiểu ban Nghi lễ 

 
09:00-09:30 

Giải lao 
Chuẩn bị Đàn tràng Hiệp Kỵ 

 

 
   Tiểu ban Nghi lễ 

 
09:30 -12:00 

 
Lễ Hiệp Kỵ - Lễ Cúng Dường Trai Tăng 

    
  Tiểu ban Nghi lễ 
 

 
12:00 -13:30 

 
Cơm trưa – Nghỉ trưa 

 
  Tiểu ban Ẩm thực 
 

 
13:30 - 15:00 

 
KHOÁNG ĐẠI VII:  

Đúc kết và Thông qua Quyết Nghị Đại Hội 
 

- Chủ tọa: HTr. Tân 
Trưởng ban 

- TTV: Tân Tổng Thư ký 
- Thư ký: Đại hội mời 

 
15:00 - 17:00 

 
LỄ BẾ MẠC ĐẠI HỘI 

Trao quà lưu niệm 
 

 
VPTT Ban tổ chức 

 
17:00- 18:00 

 
Cơm chiều 

Chuẩn bị Chương trình Hội ngộ Tình Lam 

 
- Tiểu ban Ẩm thực 
- Khối Hội ngộ Tình Lam 
 

 
18:00-21:30 

 
Đêm Hội ngộ Tình Lam 

 
Khối Hội ngộ Tình Lam 

 
 

21:30 - 22:00 
22:00 

 

 
- Họp Thường trực Ban Tổ chức (lần thứ 4) 

- Chỉ tịnh 

 
- VPTT Ban Tổ chức 
- Tiểu ban Lưu trú 

 
THỨ BẢY: 15.10.2016  (15.9 Bính thân): 
 
 
THỜI GIAN 

 
CHƯƠNG TRÌNH 

 
NHÂN SỰ ĐIỀU HÀNH 
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04:30 - 05:30 
 

 
Lễ Phật  

 
Tiểu ban Nghi lễ 

 
06:00 - 07:00 

 
Điểm tâm 

 
Tiểu ban Ẩm thực 

 
 
07:00 - 08:00 

 
- Chụp hình lưu niệm 

 
- Tiểu ban Tham quan 
 

 
08:00 - 17:00 

 
- CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN 

(dành cho Đại biểu có đăng ký) 
- Thực hiện thủ tục trả phòng cho Khách sạn 

đối với những Đại biểu đăng ký đến ngày 15.10.2016  
 

 
 

- Tiểu ban Tham quan 
 

 
             

 
18:00 -21:30 

 
- Họp Thường trực Ban Tổ chức (lần thứ 5) 
- Đại biểu tự do 

 

 
- VPTT/Ban tổ chức 

 
22:00 

 
Chỉ tịnh 

 
Tiểu ban lưu trú 

 

CHỦ NHẬT, Ngày 16/10/2016 (16.9 Bính Thân) : 
 
 
 
08:00 - 12:00 

 
- Thực hiện thủ tục trả phòng cho Khách sạn  
- Thanh toán Hợp đồng với Khách sạn 

 
- Tiểu ban lưu trú 
- VPTT/BTC + Tiểu ban 

Lưu trú 
 

                    
Bản đồ hành chính phi trường Suvarnabhumi (Đông Bang Kok) – Quý đại biểu lưu ý: 
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Phi Trường Phụ: Don Mueang (Phía Bắc Bangkok)  
ARRIVALS – Level 1  

 

Phần tiếp đón (trên các phiếu ghi danh có đăng ký chuyến bay ngày, giờ đến) sẽ được tiếp đón 
Do huynh trưởng Thái Mẫn và Trúc Quỳnh đảm nhận – Tín hiệu là huy hiệu Hoa Sen GĐPT 

 

 
 

Phần này rất ư là quan trọng mà các đại biểu muốn biết! 
Đối với quý huynh trưởng tham dự Lễ Kết Khóa Trại Vạn Hạnh 2 Hải Ngoại + Đại Hội GĐPTVN 
Hải Ngoại + Đại Hội GĐPTVN Trên Thế Giới 6 ngày. 

Tổng chi phí sẽ là 302 US$ + 20 US$ tham quan = 322US$ 
1. Chi phí cho 1 người/1 ngày đêm (Tính từ 12 giờ trưa hôm trước đến 13 giờ hôm sau): 
- Loại A: Phòng ngủ (2 người) + Ăn sáng :   600 bath # 17,65 USD 
- Loại B: Phòng ngủ (2 người) + Ăn sáng – ăn trưa – ăn chiều :   1400bath # 41,18 USD 
Lưu ý: Cách tính ra USD tùy theo thời điểm hối đoái để thanh toán. 
Có thể nói gọn là giá phòng ngủ 2 người + ăn sáng là 1200 bath 
 
Đối với các thành viên từ Việt Nam đến: Thời gian nhập Đại hội Thế giới là trưa 12:30 ngày 
12/10 đến hết ngày 15/10, tức là qua ngày 16/10 (Các đại biểu được hỗ trợ đại hội phí  - tổng 
chi phí sẽ do BHD Trung Ương Việt Nam công bố) 
Nhưng nếu quý đại biểu đến ngày 11/10 muốn ngủ qua đêm tại khách sạn hay qua đêm ngày 16/10 
sau đại hội thì nên khai báo với BTC để được tính phí tiền phòng hữu nghị của Hội nghị lớn. 

- Khách sạn sẽ Photocopy passport khi làm thủ tục nhận phòng. 
- Muốn đổi tiền giá chính thức tại các trạm ở phi trường hay các nhà bank thì phải đem theo 

Passport, họ sẽ photocopy lưu khi làm thủ tục đổi tiền. 
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                       BỊ GẬY LÊN ĐƯỜNG VỀ PHÓ HỘI LẦN THỨ 3 TẠI THÁI LAN 

                                          Tùy bút Minh Quang Lê văn Thẩm 
Đã gói chặt bằng các loại GÚT được học 
hồi còn ngành Thiếu, rồi thâu dây cho 
gọn, xem đi, xem lại có còn rơi rớt gì 
không? Những dư âm, dư ảnh quá thân, 
quá nhớ, quá thương, quá trân quý ấp tràn 
và no tròn kỷ niệm trong tôi, vì trong tâm 
của mình thì không có gió lung lay, động 
đậy, không có nắng nóng làm khô héo, 
không có mưa, làm ướt đi, mà nếu gió thì 
gió từ bi, nắng trí tuệ, mưa hỷ xả mà thôi. 
Ôi chao! Cái âm thanh đó sao mà ngọt 
lịm từng giọng nói, từng tiếng cười, từng 
khuôn mặt hằng ngày hiện rõ trước mắt 
tôi, chỉ một màu LAM. Ủa! Ai chọn cho 
chúng ta cái màu sắc hiền hòa, dễ thương, 
cái màu nhẫn nhục, hòa ái cái màu nhìn 
vào, đụng vào chỉ có đem vui và chia khó. 
Anh chị ta chọn đó… Sáng nay, chiều 
nay, đêm nay trên quê hương ta, trên quê 
người, trên lục địa, trên đại dương, trên 
hành tinh nầy.. Rồi sẽ có ngày đó.. Lam 
trời, Lam đất, Lam cả đường đi…Lần thứ 
3 ta cũng “ÁO, MÃO, CÂN, ĐAI” Lên 
đường về PHÓ HỘI nơi đất nước mà Phật 
giáo là quốc giáo, nhìn hành trang lẩm 
bẩm  mấy câu “Kiểm soát kỹ, có khi còn 
thiếu sót!” Ba lô chật rồi, khó nhét niềm 
vui. Ôi! Tất cả, tình thương cho Đại hội.  
Đường đến nơi, rộn rã ngập tiếng cười…”  

Hai lần trước chuyến bay về xứ Thái các 
tiếp viên hàng không nhanh nhẹn vui tươi 
và lễ độ, yêu mến nhất là hai bàn tay chắp 
lại thành búp sen mỉm cười cúi đầu chào 
không biết có ngầm trong tiếng A DI ĐÀ 
PHẬT hay không? Cái duyên lớn cho tổ 
chức chúng ta gặp nhau trên quốc độ 
mang dòng THÍCH CHỦNG, Chúng ta 
đến để gặp nhau ấp ủ hương Bồ đề, rồi 
mai đây hương thơm từ bi đó sẽ tỏa ngát 
quần sanh, mà “ Ôi linh thiêng bóng chùa 
Từ Đàm! Nơi yêu thương bắt nguồn đạo 
vàng…” Nói mấy cũng không hết, kể 
mấy cũng không vừa, vui thì vui, âu lo 
vẫn âu lo trước nghịch cảnh của Giáo hội, 
trước cái sứt mẻ của tổ chức, nhưng tựu 
trung VÌ NHIỆT TÌNH LO CHO TỔ 
CHỨC, nên làm sao tránh khỏi hợp hay 
không hợp ý của từng người, mà đã vào 
nghề H/T GĐPT thì chỉ biết dấn thân HY 
HIẾN phục vụ cho tổ chức, thương yêu 
dìu dắt đàn em. Nên tình anh, tình chị, 
tình em vẫn gắn bó nhau vẫn đẹp vẫn 
thơm, tình Lam là thế đó! GĐPT là thế 
đó! Đoàn thể nào sánh được, thế gian nào 
có được! Ô hay! Không cùng huyết 
thống, không cùng dòng họ mà sao cứ 
thương yêu đùm bọc nhau chỉ biết ngọt 
ngào cho nhau! Mà Châm Ngôn vẫn rực  
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sáng mọi nơi mọi lúc. H/T GĐPT chưa 
giày xéo một cành cây, ngọn cỏ, chưa 
buông thả, tha hóa chạy theo phù phiếm 
của thế gian và cũng chưa bao giờ vò 
nhàu lương tri. Tín điều Phật giáo ta là 
thế đó, Giáo dục tổ chức là thế đó, Danh 
dự người H/T là thế đó! Đứng trước 
phong ba, bão tố mà chúng ta xem như 
ngọn gió hiền hòa để trau dồi nhẫn nhục, 
ngồi bên cạnh lửa sân si mà chúng ta xem 
như được hâm nóng thức ăn lục hòa. Nhớ 
lại lời lẽ một bài thơ của Samoel Ullman 
sao nó sâu sắc mà lạc quan, ông viết từ 
năm 1918 bài thơ không vần điệu: “ 
Không ai già cỗi đi vì những năm tháng”. 
Chúng ta già nua bởi vì ruồng bỏ LÝ 
TƯỞNG của mình. Năm tháng có thể làm 
cho chúng ta thêm hăng hái.  Nhưng sự từ 
bỏ tinh thần hăng say, phấn đấu, mới làm 
tâm hồn chúng ta hiu hắt … “Sau bao 
năm biến động của đất nước phải ray rứt, 
thương đau khi nhìn trong sân chùa 
những ngày cuối tuần vắng bóng hoặc 
thưa thớt hình ảnh thương yêu trìu mến 
Đàn Lam non, bẳng đi tiếng còi của người 
H/T… Rồi đến xứ người với một tâm hồn 
cô đơn, buồn tủi. Biết một lần đi là biệt ly 
nơi chôn nhau, cắt rốn, nhưng trong cái 
đổ nát thương đau, trong tan hoang sự 
nghiệp, hụt hẫng tình người đó thì vẫn 
còn có bóng mát cuộc đời đó là TÌNH 
LAM, đó là tay trong tay bên anh, bên 
chị,bên em  vẫn đậm đà tình thương, rồi 
vực nhau dậy cùng vươn lên với cuộc 
sống mới. Chúng ta về đây góp ý góp lời, 
hòa chung dòng máu, hòa chung tế bào để 
kiện toàn phát triển cho tổ chức mỗi ngày 
mỗi thăng tiến; Ý hay, ý dở lời phải, lời 

trái nghĩ cho xa, nghĩ cho cùng cũng là 
đóng góp cho tổ chức, có ai hoàn hảo đâu, 
có ai vụng về đâu! Mỗi người mỗi năng 
khiếu, mỗi người mỗi biệt tài, hòa lại với 
nhau thì tuyệt vời… Hãy sách tấn nhau 
TU HỌC, đừng đem cái TA mà trau 
chuốt, tự hào, nâng bổng, mà hãy quyện 
lại cái TA của tập thể ÁO LAM để dựng 
xây, cũng đừng quá chăm sóc CÂY LAM 
làm sao hoa thật đẹp, lá thật xanh, cành 
thật nhẵn mà chúng ta quên hẳn tưới tẩm, 
vun xới cho gốc rễ của CÂY LAM mỗi 
ngày mỗi chắc chắn, mỗi ngày mỗi vững 
bền, đó là LÝ TƯỞNG, đó là GIÁO LÝ 
PHẬT ĐÀ, mỗi ngày mỗi ôn tập, un đúc 
giữ vững,  thì hoa không những ĐẸP mà 
lại có HƯƠNG THƠM, lá không những 
XANH mà mềm mại kết lại để tỏa BÓNG 
MÁT, cành không những NHẴN mà 
uyển chuyển không NGHIÊNG NGÃ 
trước phong ba. SAI chúng ta SỬA, LỖI 
chúng ta SÁM HỐI, có ai lại trách biết 
sửa khi sai, biết sám hối khi lỗi. Phải 
không các anh chị, các em!  Khi chia tay 
chúng ta ngoéo chặt ngón tay để cùng 
DâyThân Áí, hẹn nhau kỳ Đai hội sau…                                                                                      
Về đây một vài ngày rồi về lại Quốc Độ 
mình, về lại Miền của mình, về lại Đơn 
Vị mình, hãy giữ mãi dư âm, dư ảnh để 
hân hoan cùng nhau sánh bước đi trên 
đường Hoàng Đạo. Mãi cất cao tiếng hát 
Đây Gia Đình cùng nhau chung thân ái.. 
Xin chào anh, xin chào chị, xin chào em! 
Chúc cho nhau Chân cứng đá mềm cùng 
nhau hẹn ngày tái ngộ TÌNH LAM. 
 

                     California, Ngày chớm Thu  
                         Minh Quang Lê văn Thẩm                                                                                   

 



BẢN TIN ĐẠI HỘI GĐPTVN-THẾ GIỚI KỲ IV NĂM 2016 TẠI BANGKOK-THAILAND 

19 
 

 

 
 

 
 

Sáng nay em có nghe? 
Nhịp tim bừng thổn thức 
Rung theo ánh trời hồng 

 Tin vui về đại hội. 
 

Anh chị em có thấy? 
Dâng trào trong huyết quản 

Từ bốn đại dương xanh 
Năm châu đồng câu hội. 

 
Trong tôi dào dạt sóng  

 Rộn rã hát gọi đàn  
Hơn ngàn ngày xa cách 

 Rồi tay lại cầm tay. 
 

Sáu lăm năm không dài 
Nhưng nương dâu bãi biển 
Luôn đổi thay nhanh chóng 

Chỉ tấm lòng sắt son 
 

Sáu lăm năm không ngắn 
Đã tận lực kiếp người 

Đầu xanh thành tóc bạc 
Luôn sáng ngời Đạo tâm. 

 
Nước non màu ảm đạm 
Nền đạo đức nguy vong 

 
Đạo pháp hồi suy mạt  
Chờ tấm lòng kiên trung 
 
Chờ thùy từ đạo hạnh 
Mong một mối lục hòa 
Cho một ngày thống nhất 
Chung vui cùng hát ca. 
 
Ai không qua sóng gió! 
Ai chẳng giẫm chông gai! 
Bồ Đề Tâm Dũng lực  
An trụ không đổi thay 
 
Cho nay mai địa cầu 
Đan thất trùng lan thuẫn 
Che chắn khổ tam đồ 
Cho đàn em vững tiến. 
 
Cho nay mai địa cầu 
Giăng bảy tầng la võng 
Cho em thơ không còn 
Rơi vào trong ác đạo. 
 
 
Một tình thương thế giới 
Chân trời rợp hoa lam 
Bừng nở trong ngày mới 
Ôi! muôn đời Việt Nam 

 
Đức Quảng 

 



BẢN TIN ĐẠI HỘI GĐPTVN-THẾ GIỚI KỲ IV NĂM 2016 TẠI BANGKOK-THAILAND 

20 
 

 
 

Bốn năm một lần: Mùa Xuân, tháng 

2 dài ra thêm một ngày: ngày thứ 29; Mùa 
Hạ, cả thế giới náo nức chuẩn bị cho Thế 
Vận Hội tại một quốc gia nào đó trên quả 
cầu hình tròn xanh như viên bi này; Và 
mùa Thu, anh chị em áo Lam háo hức 
chuẩn bị lên đường tham dự Đại hội Gia 
đình Phật tử Việt Nam trên Thế giới (ĐH 
GĐPTVNTG) và Đại hội Gia đình Phật tử 
Việt Nam tại Hải ngoại (ĐH GĐPTVN 
HN). Nói như vậy để chúng ta dễ nhớ: Cứ 
hễ năm nào tháng 2 có 29 ngày, mùa hè có 
Olympic, thì năm đó chúng ta có hội ngộ 
tình Lam! Và lẽ dĩ nhiên con số năm 
dương lịch đó sẽ phải chia chẵn cho 4. 

Còn một con trăng nữa thì ĐH 
GĐPTVN trên TG và HN khai diễn tại 
Bangkok-Thái Lan, thủ đô văn hoá của 
người Siêm (Siam) nằm trên dòng sông 
Chao Phraya hiền hoà. Một đất nước 
không có biên giới nào chung với nước ta, 
nhưng cả 2 dân tộc Siêm - Việt đều uống 
chung dòng Mê kông cuồn cuộn hùng vĩ, 
và cũng đã có lần 2 dân tộc “đập nhau” 
vang dội sóng Rạch Gầm, mà phe ta do 
vua Quang Trung chỉ huy. Chỉ đập nhau 
lần đó thôi để rồi thanh niên Siêm La bỏ 
xác dưới lòng sông Rạch Gầm đã vĩnh 
viễn không bao giờ trở về Siêm được nữa!        

Dân Đại Việt ta có truyền thống hiếu 
khách, hễ ai sang nước ta với nụ cười giao 
hảo thì ta cười đón nồng hậu, còn ai sang 
nước ta với binh đao thì ít nhiều mình 
cũng sẽ “hiếu khách” cho an táng tại nước 
mình, khỏi cần mang thi thể về nước !!! 

Trở lại hiện tại, tháng 9 năm 2016, 
vẫn như hai lần trước, năm 2008 và 2012, 
ngoài hai ĐH chính vừa nêu, 4 năm trước 
các anh chị đàn anh đã kết khoá trại Vạn 
Hạnh 1 Hải ngoại, thì năm nay, lồng trong 
khuôn viên ĐH, ACE chúng tôi lại có lễ 
kết khoá trại Vạn Hạnh 2 Hải ngoại 
(VH2HN). Do đó, không khí hân hoan về 
dự ĐH lần này không thâu gọn trong 
những phái đoàn đại biểu của các nước, 
châu lục, mà được mở rộng hơn nhờ 40 
ACE trại sinh trại VH2HN. 

 
Thật vậy, đã 3 ĐHTG và 5 ĐHHN 

qua, chưa có ĐH nào mà phái đoàn Âu 
Châu chúng tôi kéo về ĐH với một lực 
lượng 16 huynh trưởng như lần này. Âu 
châu – Bangkok, thời gian, không gian 
cách biệt nghìn trùng. Tuy cùng một phái 
đoàn Âu châu nhưng các huynh trưởng đại 
biểu không cùng sống chung một văn hoá 
bản xứ, các em đoàn sinh ở Âu châu nói 4 
- 5 thứ tiếng khác nhau. 
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Khi tu học các em được huynh 
trưởng địa phương hướng dẫn và giải 
thích theo ngôn ngữ địa phương khác nhau 
và phương pháp cũng khác nhau. Điều này 
cũng không thể đòi hỏi sự nhất quán 
phương pháp giảng dạy được. Các huynh 
trưởng cầm đoàn có trải qua trường lớp sư 
phạm nào đâu mà có chung một cách 
giảng dạy giống nhau. Còn xét về chương 
trình, ngôn ngữ hiện nay người ta gọi là 
“giáo án”, thì tất cả huynh trưởng đang 
cầm đoàn, người thì dựa trên chương trình 
mang theo từ trong nước xuất bản thành 
sách năm 1951, người thì áp dụng chương 
trình “cập nhật” từ năm 1973, và đa phần 
thì dùng cuốn Tài liệu Tu học GĐPT do 
miền Tịnh Khiết (Hoa Kỳ) ấn bản năm 
1997 – 1998, tính đến nay cũng gần 20 
năm (chính xác là 18 năm). Tuy nhiên, đó 
là ấn bản mới nhất và được xem là hay 
nhất vì có song ngữ Việt – Anh. Tài liệu 
này soạn ra cũng chỉ dành cho 2 ngành 
Oanh Vũ và Thiếu. Chương trình bao gồm 
4 bậc cho Oanh Vũ từ Mở mắt đến Tung 
bay, và 4 bậc cho ngành Thiếu từ Hướng 
Thiện đến Chánh Thiện. Ấn bản này du 
nhập vào Âu Châu, nhưng các huynh 
trưởng Âu châu cũng chỉ sử dụng được 
phần Việt ngữ, duy chỉ có GĐPT VN tại 
Anh quốc là sử dụng được phần Anh ngữ! 

Đã hơn 10 năm qua, khi giảng dạy 
cho các em, các huynh trưởng cầm đoàn 
gặp ít nhiều điều khó giảng. Có người cho 
rằng câu văn của chương trình đôi lúc khó 
hiểu. Có người cho rằng có vài mẫu 
chuyện đạo không phù hợp với tư duy 
kiến thức của các em sinh trưởng tại Âu 
châu, vì các em được giáo dục trong môi 
trường người bản xứ, rất tôn trọng nhân 
quyền, nhất là rất thực tế. Vài chuyện nếu 
giảng và đem áp dụng vào thực tế thì sẽ 
không khả thi, hoặc mơ hồ như “chuyện 
cổ tích” (mà rõ ràng là chuyện cổ tích thiệt 
!!!) 

Do đó, được sự khuyến khích của chị 
Trại trưởng trại VH2HN, một số các anh 
chị trại sinh đã lập thành một nhóm để san 
định lại chương trình tu học Phật Pháp cho 
các em đoàn sinh. Mục tiêu ban đầu là san 

định cho cả 3 ngành Oanh Vũ, Thiếu và 
Thanh. Nhưng với lý thuyết “Hoá thành 
dụ” trong kinh Pháp Hoa, nhóm đặt mục 
tiêu với 2 ngành Oanh Vũ và Thiếu trước. 
Vì tài liệu chương trình 2 ngành này ít 
nhiều đã được cập nhật dưới văn bản vi 
tính: tập tin dạng .doc/ .docx, sẽ đỡ tốn 
thời gian và công sức ngồi “gõ máy” lại. 

Thật sự, khi có ý định thực thi thì 
nhóm cũng chỉ muốn làm một việc trên 
tinh thần “ACE cùng học” mà thôi. Vì các 
anh chị trại sinh trại VH2HN vừa hoàn 
thành xong chương trình bậc Lực, thì cũng 
có ý định cải tổ một chút chương trình các 
bậc dưới để các em dễ dàng tu học hơn và 
hợp nhất với các nơi trên thế giới để có 
cùng chung một chương trình tu học. 
Nhưng chị Trại trưởng thì lại xem đó là 
một món quà trại sinh trại VH2HN tặng 
cho BHD HN và BQT trại VH2HN. Và ý 
chị là muốn tập Tài liệu san định đó càng 
sớm hoàn thành trước ngày ĐH khai mạc 
càng tốt. 

Nhóm gồm 10 anh chị trại sinh và 2 
anh chị trong BQT, đã họp được 2 lần trên 
thính phòng Hội đồng Trại sinh Toàn Trại 
(HĐTSTT) qua mạng Paltalk, phân chia 
công việc cho 10 anh chị trong nhóm trên 
nguyên tắc từ các bậc các ngành. Thống 
nhất với nhau một mô hình chung các bài 
học Phật Pháp của 4 bậc ngành Oanh Vũ 
và 4 bậc ngành Thiếu mà GĐPTVN đã áp 
dụng theo sách Phật Pháp của 4 vị tôn đức 
Thích Thiên Ân, Thích Minh Châu, Thích 
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Đức Tâm và Thích Chơn Trí, đã soạn 
trước đây. Tài liệu này cũng đã được các 
huynh trưởng tại Hoa kỳ đã bỏ nhiều thời 
gian dịch sang Anh ngữ. Và hiện nay ở Âu 
châu đã được một số các anh chị dịch sang 
Đức ngữ, Hoà Lan ngữ và Pháp ngữ, tuy 
nhiên chưa một chương trình nào được 
dịch trọn vẹn như tài liệu của BHD miền 
Tịnh Khiết – Hoa Kỳ đã dịch. 

 
“Đã 18 năm, tài liệu cũng cần phải 

thay đổi một số bài mà thời đại này các 
em đã nhiễm tinh thần khoa học kỹ thuật 
hiện đại, không còn dễ tin vào những 
chuyện cổ ngày xưa, do vậy người huynh 
trưởng dạy Phật Pháp cũng phải hiểu 
được ngôn ngữ biểu tượng để giải thích về 
trường hợp như vậy, biến đổi những chữ 
khó hiểu thành dễ hiểu mới giải thích rõ 
ràng cho các em những điều này, những 
điều này huynh trưởng VH2HN đã nắm  
vững để có thể san định tài liệu. Ước 
mong việc làm ý nghĩa này sớm hoàn 

thành viên mãn.”, đó là lời chị Trại trưởng 
khuyến khích việc làm nhóm chúng tôi. 
Nếu chị cho rằng đây là một món quà, thì 
đó cũng là niềm tri ân của chúng tôi lên 
ĐH, lên Tổ chức đã từng giáo dưỡng cho 
ACE lam viên chúng tôi từ Mở mắt đến 
bậc Lực. 
 

Đó là niềm hy vọng, là mong ước mà 
các anh chị nhóm Phật Pháp hiện đang cố 
gắng hoàn thành. Dĩ nhiên tài liệu tu học 
này không phải chỉ có Phật Pháp mà còn 
các bộ môn chuyên môn khác. Nhưng các 
bộ môn đó dành cho nhóm “sinh hoạt – 
chuyên môn” san định. Nhóm Phật Pháp 
chỉ tập trung vào các bài Phật Pháp vì Phật 
Pháp đi đầu các Pháp trong sinh hoạt của 
tổ chức chúng ta, là căn bản của nền giáo 
dục GĐPTVN, vì nó nhắm thẳng vào mục 
đích của tổ chức: “Đào luyện Thanh, 
Thiếu, Đồng niên thành Phật tử chân 
chánh...” 

Cả nhóm mong lắm thay! Hy vọng 
sớm hoàn thành công việc này! 

 
(Đôi dòng cảm tưởng trước thềm ĐH 
GĐPTVN trên TG và HN – 2016, trước 
khi ACE chúng ta gặp nhau !!)./. 
 

Từ Khoa
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     Đến hẹn lại lên, 4 năm qua đi thật 
nhanh, như lời hẹn ước năm xưa chúng 
tôi quyết tâm sẽ có mặt tại mỗi kỳ Đại hội 
GĐPTVN trên thế giới dù trong bất kỳ 
hoàn cảnh nào. Một, Hai, Ba rồi Bốn và 
dù ở bất kỳ cương vị nào thì với tinh thần 
một huynh trưởng GĐPT VN, nơi nào tổ 
chức cần anh chị em chúng tôi sẵn sàng 
có mặt để phục vụ. 
 Theo định luật vô thường mọi sự đều có 
thể thay đổi, có những anh chị hội ngộ 
cùng chúng tôi trong Đại Hội một đã đi 
về hướng khác, có những Người Anh, 
người Thầy đã rời bỏ anh chị em về cùng 
cát bụi, có những anh chị đã không còn 
đủ sức khỏe để về đây trong lần “Hội ngộ 
tình Lam” lần thứ tư trên thế giới nơi xứ 
sở Phật Giáo BangKok này… Nhưng như 
một dòng chảy không bao giờ ngừng 
nghỉ, tất cả mọi sự kiện lại liên tục tiếp 
diễn như hành trình GĐPTVN ngày một 
rộng mở, đem đạo vào đời cho tất cả thế 
hệ trẻ khắp nơi trên toàn thế giới. 
Và rồi chúng tôi cùng nhau chuẩn bị cho 
thời điểm trọng đại này, nào chuẩn bị 
ngày phép, nào chuẩn bị tiền bạc.. bàn 
bạc cùng nhau sẽ đi bằng phương tiện gì 
để phù hợp với thời gian và  ngân sách 
chi tiêu.. Cuối cùng chúng tôi chia làm 

hai nhóm, một nhóm đi ngắn ngày đến 
đúng thời gian khai mạc Đại hội và ra về 
khi bế mạc, bay ngày 11 và về ngày 15 
hoặc 16/10 gồm 16 anh chị em; Nhóm thứ 
hai sẽ đi bằng đường bộ về máy bay, gồm 
17 thành viên nhưng khởi hành trước 3 
ngày tức là 8/10 chúng tôi đã lên đường 
tiến về BK - Đoàn sẽ có hai ngày rưỡi đi 
chơi, tham quan trước khi vào Đại Hội. Ở 
Đại Hội thế giới lần ba nhóm Văn Nghệ 
và hỗ trợ báo chí chúng tôi được Ban tổ 
chức đài thọ cho phần ăn uống và phòng 
nghỉ, chỉ phải lo tiền vé đi về, nên tất cả ở 
lại Khách sạn của Đại Hội. Nhưng lần 
này vì ngân sách của đại hội có giới hạn 
nên nhóm hỗ trợ công tác văn nghệ báo 
chí, chúng tôi hoàn toàn tự túc từ A – Z. 
Nhóm đã lên kế hoạch sẽ tìm các guest 
house gần quanh khách sạn của đại hội 
cũng như ăn uống tự túc để giảm thiểu chi 
phí đến mức thấp nhất; Vẫn có thể tham 
gia Đại Hội, được dịp gặp gỡ  Lam viên  
trên toàn thế giới, hỗ trợ những công tác 
trong đại hội, đi chơi tham quan vui vẻ 
trước và sau đó mà vẫn phù hợp với hầu 
bao của tất cả anh chị em trong đoàn. Chỉ 
hơi có vấn đề với nhóm thực hiện bàn tin 
hàng ngày cho Đại hội thôi, vì theo kinh 
nghiệm của các ĐH trước đây nhóm này 
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thường là làm việc gần như suốt đêm  đến 
hai ba giờ sáng mới được đi ngủ là 
chuyện bình thường. Chúng tôi vẫn 
thường nói vui với nhau những ngày ở 
ĐH thế Giới trên đất Thái, đêm bao giờ 
cũng ngắn rất bất thường, chỉ ngủ khoảng 
2-3 tiếng là nhiều, lạ nhỉ!!!!!!   
Theo thông tin nắm được từ BTC ĐH, thứ 
nhất vì không có nhiều thời gian, thứ hai 
vì sợ chi phí phát sinh nên chương trình 
Văn Nghệ hoành tráng như Đại hội ba 
theo kế hoạch ban đầu sẽ chỉ còn là Văn 
Nghệ phụ diễn cho chương trình Hội Ngộ 
tình Lam mà thôi. Anh chị em đang hăng 
hái hết mình để phục vụ,  nghe thông tin 
cũng hơi hơi“xìu” một chút, nhưng không 
sao mấy anh chị muốn mình làm lớn thì 
làm lớn, làm nhỏ thì làm nhỏ. Tuy nhiên 
đúng ra theo thông lệ đạo cũng như đời, 
vào những dịp Đại Hội trọng đại bất kỳ 
nào, đều nên có một show văn nghệ chào 
mừng Đại Hội mới là đúng lẽ. Chương 
trình và thời gian là do BTC hoạch định 
và đề ra cơ mà! 
Theo tinh thần này nên những tiết mục 
Văn nghệ của đoàn cũng đã lược giảm, 
chỉ chuẩn bị tập tành những “cái đinh 
nóng hổi” cho đại Hội. Chỉ tiếc là hôm rồi  
 
 
 

 
 
 nghe chị Huyền Đan thông báo cũng như 
chụp hình sân khấu ĐH thật hoành tráng 
thế mà không được dịp diễn Văn Nghệ 
trên đó chứ, buồn thêm năm phút nữa! 
Chỉ còn một tháng hơn nữa là ta chuẩn bị 
bước vào Đại hội rồi, buổi tập Văn nghệ 
đầu tiên đã khởi động, bản tin thứ nhất 
cũng sẽ phát hành vào trung tuần hoặc 
cuối tháng 9, mọi việc gần như đã lên 
khuôn, sẵn sàng chờ giờ phút lên đường – 
Hẹn gặp nhau nơi Đại Hội GĐPTVN trên 
thế Giới lần thứ tư tại Bang Kok! 

Quỳnh Mai. 
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Chưa có một dòng sông 

nào chảy thẳng một mạch từ nơi 
phát nguồn đến biển cả bao la, mà 
không trải qua bao ghềnh thác 
cheo leo, hoặc những chổ quanh 
co uốn khúc nơi rộng, nơi hẹp. 
Cũng thế, lịch sử GĐPT Việt Nam 
được hơn 70 năm, từ lúc Bác Tâm 
Minh Lê Đình Thám khởi xướng 
thành lập Đoàn Thanh Niên Phật 
Học Đức Dục, đến năm 1941 được 
đổi tên là Gia đình Phật Hóa Phổ, 
rồi mười năm sau ngày 24-25-26 
tháng 4 năm 1951, tại ngôi chùa 
Từ Đàm lịch sử đã diễn ra Đại hội 
đầu tiên lấy tên gọi thống nhất 
“Gia Đình Phật Tử Việt Nam”. Từ 
đó đến nay, đã trải qua biết bao 
sóng gió nhiều lúc tưởng chừng 
như không còn chổ đứng trên 
mảnh đất Việt Nam thân yêu hình 
chữ S nầy, nhưng rồi tất cả đều 
vượt qua… mọi chướng ngại, mọi 
khổ trùng, giờ đây  không những 
tại quê nhà quốc nội GĐPT  đã 
thân quen với hình ảnh áo lam 
quần “Shoọt” từ Bắc chí Nam, mà 

đã lan truyền đến nhiều nước trên 
địa cầu nầy. Danh từ “ GĐPT.Việt 
Nam trên thế giới” nghe thân 
thương quá! Một tổ chức đem tinh 
thần “Tác Như Lai xứ, hành Như 
lai sự” hòa quang đồng trần của 
Vạn Hạnh Thiền sư được anh chị 
Lam ứng dụng thực tiễn vào đời.  

 
Hình ảnh một anh Nguyên 

Tín, một anh Như Thật, một anh 
Nguyên Từ, hay chị Diệu Lãng, 
Chị Tâm Minh v..v.. tuổi đời thuộc 
hạng lão niên, nhưng tâm hồn vẫn 
trẻ trung, vững tay chèo đưa 
thuyền Lam nhập vào đại hải năm 
châu. Xin cám ơn đời một sớm 
mai thức dậy còn nhìn thấy các 
anh các chị, còn nhìn thấy các em 
Lam hiền tung tăng trên các nẻo 
đường mỗi chiều chủ nhật, nổi bật 
như sen trong bùn tỏa ngát hương 
thơm, tô đẹp cho đời. Tại quốc nội 
Đại hội lần thứ 10, kể từ ngày 
thành lập đến nay gần 70 năm vừa 
diễn ra, mọi cánh sen lam trên địa 
cầu, lại nức lòng hân hoan chờ 
ngày hội ngộ tình Lam lần thứ 4 
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tại Thái Lan, sau 4 năm xa cách. 
Biết rằng tất cả đều duyên sinh 
hợp tan, kẻ còn, người mất thời 
gian mỗi anh chị ngày đó nay lớn 
thêm và tuổi đời cũng tăng thêm, 4 
năm trôi qua thời gian đã đi qua 
bao nắng gió vô thường, dòng đời 

biến dịch, nhưng cầu  mong tất cả 
những anh chị lúc chia tay hát bài  
Dây thân ái năm nào của Đại Hội  
lần thứ ba tại Khách sạn Grand Inn 
Come, Bangkok, vẫn hiện hữu 
trong Đại Hội GĐPT Việt Nam 
trên thế giới lần thứ IV nầy, để 
niềm vui hạnh ngộ tròn đầy. Bởi: 

 

“ Lý tưởng nhà Lam biết bao gian khổ nguy nàn, 

Gia Đình Phật tử chân cứng đá mềm bền gan. 

Tay trong tay chúng ta kết liên đài sen thơm ngát, 

Dưới ánh đạo vàng góp sức tô đẹp cho đời. 

Anh em, khoác áo Tinh tấn khinh an, 

Mặc áo Như Lai nhu hòa Nhẫn Nhục lòng son. 

Không sắc nên Lam ung dung giữa đời ngũ trược, 

Được mất thắng thua, không vướng tâm, bận bao giờ.”                               

   Tâm Kim- Phước Minh 
                                                                                  ( BHD GĐPT Khánh Hòa) 
 
Trang Lam sử hình thành Thế Giới: 
Xuất phát tâm nguyện thành lập BHD Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới từ 
Đại Hội GĐPT Việt Nam Hải Ngoại ngày 20-23/4/2000 tại Trung tâm Viên Giác 
Hannover – Đức Quốc, đã đề nghị liên kết BHD GĐPT Việt Nam Quốc Nội thành 
lập BHD GĐPT Việt Nam Lâm Thời Thế Giới để tiến hành thực hiện Đại Hội trong 
Lễ Hội hành hương đất Phật tại Ấn Độ tháng 11/2004: (Văn bản, trích BBĐH) 
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Đến với Đại Hội Gia Đình Phật Tử 
Việt Nam Trên Thế Giới Kỳ IV này 
chúng tôi tiếp tục chọn giải pháp “Đi 
đường bộ” – con đường mà 12 năm 
trước đây đã cứu chúng tôi thoát khỏi 
sự bế tắc khi đường bay bị “Nghẽn” 
trên đường tham dự Lễ hội hành 
hương và Đại hội GĐPT VN Trên Thế 
Giới Kỳ I tại Ấn Độ. Tôi tri ân con 
đường gian nan gai góc này vì chúng 
đã đưa tôi vào Thái Lan đến Ân Độ để 
có mặt trong giờ phút trọng đại lịch sử, 
hình thành Ban Hướng Dẫn Gia Đình 
Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới. 
Có đi trên con đường vượt băng qua 
biên giới, mới thấy đời áo Lam của 
mình chưa thật sự nếm hết, trải hết 
chông gai và mật đắng trong cuộc đời, 
nhất là trong thời kỳ vấn đề “xuất 
ngoại” rất là khó khăn đối với chúng 
tôi là lần đầu ra nước ngoài.  
Ngạc nhiên chưa! Khi nhìn thấy những 
chàng trai, cô gái Âu châu, Nam Mỹ… 
vai mang ba lô cao ngất, tay xách 
những cái túi bự sự, cồng kềnh, mồ hôi 
tươm trên má, trên trán, ướt đẫm áo 
pull mà miệng vẫn tươi cười, nói năng 

vẫn lanh lợi. Có băng qua biên giới 
mới thấy cái đậm đà của chút cà phê 
mang hương vị quê hương, mới thấy 
cái thiếu thốn của hương vị cơm gạo 
Việt, và nhất là kể từ đây không còn 
nghe được.. tiếng Việt, dù là những 
ngôn từ “chanh chua, chát khế” nữa! 
Lần đầu tiên xuất ngoại, tôi lắng nghe 
trên xe Bus xem ai nói chuyện bằng 
tiếng Việt để khi qua biên giới sẽ hỏi 
thăm những điều cần thiết, tôi chấm 
được hai bạn hàng người Hoa ngồi 
hàng ghế sau trò chuyện bằng tiếng 
Việt mà không bị lơ lớ chút nào, 
nhưng khi qua biên giới hỏi thăm nên 
ngủ trọ qua đêm ở đâu thì họ xổ dài 
những tràng tiếng Quảng! Lúc này mọi 
người biết rằng phải tự xoay sở lấy, tốt 
nhất là nên vào một quán trọ, nhà ngủ, 
khách sạn… những nơi có giao tiếp 
với nước ngoài để họ nghe được “tiếng 
Anh” của mình nói. Và chúng tôi chọn 
một nhà trọ Guesthouse rẻ tiền để hỏi 
thăm, tuy ông chủ quầy là người Hoa 
nhưng nói tiếng Anh rất rõ. Ngồi bàn 
xem thực đơn hai thứ tiếng Cambodian 
và tiếng Anh, chúng tôi đọc được 
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những từ tiếng Anh như “Beef” là thịt 
bò “Chick” là gà hay “Pig” là heo…. 
Không đến nỗi như nhân vật Lý Tiểu 
Long trong film, vào nhà hàng Mỹ mà 
không biết gọi món! Phòng đôi xài 
quạt có máy nước nóng lúc đó là 
8$/đêm; bận về xài máy điều hòa thì 
12$/đêm, Internet Phnom Penh cực 
mạnh chắc do lúc đó ít người biết xài 
và ông chủ rất tận tình giúp đỡ mọi 
điều cần thiết. Lúc đó, Cambodia còn 
nghèo, vừa mới thoát qua tai họa diệt 
chủng Pol Pot, một đất nước không 
bảo đảm an ninh nhất là về đêm, đèn 
đóm trên phố thị mờ căm nên ra đường 
không dám phô trương các máy chụp 
hình hay máy quay video ở đây.  
Lần thứ nhất, chúng tôi đã bay từ 
Phnom Penh qua Bangkok cho kịp thời 
gian phó hội nên chưa nếm được mùi 
vị qua biên giới Poipet, Thailand ra 
sao! 
Lần thứ hai, phó hội tại Bangkok năm 
2008, chúng tôi đưa con gái 17 tuổi đi 
cùng, lại quyết định đi đường bộ để 
nếm trải nửa đoạn đường còn lại băng 
qua biên giới Cambodia-Thailand. 
Mua vé xe chuyền 2 chặng: Sài Gòn – 
Phnom Penh; Phnom Penh – Bangkok. 
Sáng ra dậy trễ, nhà xe bỏ, vội vã bắt 
xe tuk tuk chạy ra bến xe đổi vé, tuy 
ngôn ngữ bất đồng nhưng nhà xe cũng 
đáp ứng rất nhiệt tình – Trong khi đợi 
xe mua ổ bánh mì cho con gái ăn sáng, 
giá 1 đô la/ổ nhỏ (lần đầu tiên bị người 
Cam bắt được gương mặt “mới mẻ” 
nên bán quá giá!) Đường đến Poipet 
càng đi càng xấu, nhiều ổ gà và sình 
lầy – khoảng cách biên giới giữa 2 
nước khoảng 500m kéo valise đi khá 
mệt. Qua đến đất Thái có nhân viên 
nhà xe nhận dạng (qua vé xe) đưa ba 
người lên xe Bus hai tầng vào thành 
phố về đêm. Chỗ xe Bus dừng lại 
trong Bangkok có cái tên khá quen 

thuộc trong kinh điển “Lumbini park”- 
Công viên Lâm Tỳ Ni – đón Taxi chạy 
đến khách sạn Sirida cũng gần. Tôi ghi 
nhận và thỏa lòng vì đã hoàn thành 
chặng đường đi bộ từ Sài Gòn đến 
Bangkok với chi phí rẻ với ước nguyện 
mở đường cho các anh chị em áo lam 
sau này. 
 

 
 
Lần thứ ba, phó hội năm 2012, chúng 
tôi đoàn 19 người, có nhóm 6 người 
Sài Gòn đi máy bay, còn lại 13 người 
lại băng đường bộ qua hai biên giới. 
Lúc này tôi vừa bị đại hạn giải phẩu 
túi mật xong. Đi sớm hơn 2 ngày để 
được vui chơi tại Bangkok, theo kinh 
nghiệm kỳ đại hội trước, khi đã vào 
đại hội rồi là “bận túi bụi” ngày và 
đêm – mỗi ngày một bản tin – lăn ra 
ngủ bất cứ lúc nào. Về lại Sài Gòn 
tháng sau bị giải phẩu lần 2 vì “tái 
sạn” Lúc này chưa ai khuyên tôi không 
nên ăn đậu hủ, nên khi ăn những món 
chay trong khách sạn toàn là đậu hủ 
chiên, xào, kho ớt, xả… nên bị kết sạn 
bùn ở gan rất mau. Về sau, bị giải phẩu 
lần ba vào tháng 5/2013 thì mới biết 
đậu hủ là tác nhân chính – Không ăn 
đậu hủ nữa mới được an lành cho tới 
hôm nay. 
Vẫn chưa thỏa lòng, năm 2015 tiếp tục 
dẫn đoàn 15 người mở trại du khảo cầu 
sông Kwai giáp giới Thailand-
Myanmar, hành trình 7 ngày với chi 
phí vừa phải. Tôi chỉ mong rằng rèn 
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luyện được cho ACE một khả năng 
vượt khó, am tường đường đi nước 
bước và cung cách giao tiếp ăn ở.. nơi 
xứ người. Tại cầu sông Kwai tôi nhìn 
qua Myanmar, lại khởi tâm mong ước: 
“Nếu mình có sức khỏe và mức sống 
Myanmar bớt nghèo nàn khó khăn vì 
vật giá quá cao thì trong tương lai gần, 
chúng tôi sẽ đưa đoàn băng qua biên 
giới Myanmar!  
Thiệt là! Đời mình phong sương từ khi 
bước chân vào đời Lam áo…. 
Năm nay, 2016 phó hội lần thứ tư cũng 
tại Bangkok, Thailand. Chúng tôi tuy 
chọn phương cách đi đường bộ nhưng 
sẽ về bằng máy bay vì nếu order vé 
trước ba tháng thì giá vé chỉ hơn vé xe 

Bus vài trăm ngàn, có thể chấp nhận 
được mà bớt mệt mỏi thời gian 2 ngày 
trên đường về. Gần cuối, số anh chị 
em xin tháp tùng theo đường bộ càng 
lúc càng đông, thậm chí thêm 4 huynh 
trưởng phái đoàn Ca Diếp Hoa Kỳ 
cũng xin nhập cuộc để… biết đá, biết 
vàng! Sắp tới đây, có một đoàn người 
áo lam vài mươi người băng qua hai 
biên giới, ăn cơm bụi, ngủ nhà trọ để 
đến tham dự hay yểm trợ Đại Hội Thế 
Giới tại “khách sạn 3 sao” Ratchada 
City Hotel Bangkok tiện nghi, sang 
trọng bằng tất cả tâm hồn nhiệt tình, 
chơn chất áo lam.  
ACE Áo lam tuy nghèo nhưng chắc 
chắn không nghèo.. tình thương và 
không ngơi kỳ vọng! Còn gì hơn thế 
nữa! Tôi vẫn thầm biết ơn con đường 
chông gai khó nhọc đã từng đưa chúng 
tôi đến Ấn Độ năm xưa. Xin tri ân 
những con đường, trước tiên là tri ân 
con đường Lý tưởng Áo Lam đã góp 
phần vãn hồi nền đạo đức lương tri 
trong thời kỳ u minh, mê muội này và 
đã góp phần gắn kết các cộng đồng 
văn hóa Việt Nam ra Thế giới. 

 
Đức Quảng 
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Đầu tháng chín sao tâm hồn xao xuyến 

Có phải Vạn Hạnh 2 cuối khóa Trại Huấn Luyện cấp ba 
Hay là Trại Sinh đầu tiên tham dự nên lo xa 
Suy đi nghĩ lại, đó chính là lòng vui sướng. 

Lòng vui sướng  
gặp Trại Sinh, quý Bảo Huynh Bảo Tỷ Niên Trưởng 
Những người Anh người Chị cùng lý tưởng Áo Lam. 

Lý Tưởng đào tạo những Huynh Trưởng 
Gia Đình Phật Tử Việt Nam 

Với tâm niệm xây ngôi Nhà Lam luôn thăng tiến. 
Việc làm của Bảo Huynh Bảo Tỷ đúng là miên viễn 

Nghiên cứu, điều hành năm tháng với chí nguyện lợi tha 
Nào lập chương trình lễ cuối khóa Vạn Hạnh 2 ba năm qua 

Đại Hội Hải Ngoại,  
Thế Giới sắp diễn ra tháng 10 tới. 

Chúng em biết: Quý Bảo Huynh, Bảo Tỷ đâu thư thới 
Nhưng chúng em rất phấn khởi có những Tỷ Huynh 
Trong ý nghĩa trước nay: “Vì đàn em quên mình“ 

Chúng em cố gắng 
đóng vai“mình” cho thế hệ tiếp nối. 

Hôm nay Trại sinh Vạn Hạnh chúng em hướng về Đại Hội 
Đại Hội kết tình giữa anh chị từ quốc nội, các Châu  

Vững niềm tin qua Giáo Pháp nhiệm mầu 
Nhiệm mầu Từ bi với nhịp cầu Lam đầy trí tuệ. 

Chúng em biết : chúng em là hậu duệ 
Nhủ lòng mình quyết trau dồi tinh nhuệ thân tâm 

Mong sao Sen Lam thơm nở đầy đầm 
Đâm chồi tươi nhụy, nẩy mầm tương lai. 

 

Thị Thiện - CPH 
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TIỂU BAN TRUYỀN THÔNG BÁO CHÍ ĐẠI HỘI IV 
 

a) Nhân sự:  
 Huynh Trưởng CẤP TẤN - QUẢNG DŨNG HỒ CHÍ CƯỜNG (Hải Ngoại) 
 Huynh Trưởng CẤP TẤN - NGUYÊN LINH PHẠM QUỐC VIỆT TRỊ (Quốc nội). 
 Huynh Trưởng CẤP TẤN – MINH QUANG LÊ VĂN  THẨM (Hải ngoại). 
 Huynh Trưởng CẤP TẤN -  DIỆU QUỲNH DƯƠNG THỊ MAI (Quốc nội). 
 Huynh Trưởng CẤP TÍN - QUẢNG MẪN NGUYỄN QUANG MAI (Quốc nội). 
 Huynh Trưởng CẤP TÍN - TỪ KHOA VŨ NGỌC CHÂU. (Pháp quốc) 
 Huynh Trưởng CẤP TÍN - MINH NGỌC TRẦN VĂN QUÝ (Úc Đại Lợi) 
 Huynh Trưởng CẤP TÍN – NHUẬN PHÁP TRẦN NGUYỄN NHỊ LÂM (Q.nội) 

 Quý anh chị được bổ sung  hỗ trợ TT-BC: 
 

1. Giác Tính - Trần Thanh Toán. (Gia Định) 
2. Trung Diệu - Nguyễn Thị Tường Vy. (Biên Hòa) 
3. Quảng Thọ - Đoàn Như Tùng. (Hoa Kỳ) 
4. Thiện Pháp - Nguyễn Văn Phải. (Đà Lạt) 
5. Diệu Hoàng - Dương Mỹ Nga. (Quảng Đức) 
6. Quảng Tú - Trịnh Kim Phượng. (Quảng Đức) 
7. Diệu Thuần - Đặng Nguyễn Bích Hồng. (Quảng Đức) 
8. Minh Hiến - Nguyễn Hữu Quỳnh. (Quảng Đức) 
9. Minh Thiện - Nguyễn Lâm Thái Hiền. (Quảng Đức) 
10. Pháp Đạt - Lê Thanh Đức Hưng. (Quảng Đức) 
11. Quảng Giới - Nguyễn Vũ Hoàng Cương. (Quảng Đức) 

 Quý anh chị đã ghi danh với các Phái Đoàn liên hệ: 

1. Tâm Kim - Phạm Văn Tước. (Nha Trang) [Phái Đoàn BHD Khánh Hòa] 
2. Nguyên Hoàng - Phan Văn Huy Tâm. (Bình Thuận) [Phái đoàn BHD Bình Thuận] 
3. Nguyên Dung - Trương Viên. (Thừa Thiên) [Phái Đoàn BHD Thừa Thiên] 
4. Quảng Hoa - Phan Thị Hồng Liên. (Bình Phước) [BTC: TB Cung Nghinh, Tiếp Tân] 
5. Nguyên Linh - Huỳnh Kim Quang. (Đà Nẵng) [BTC: Tiểu Ban Trang Hoàng] 
6. Minh Nhu – Lê Sĩ (Quảng Đức Sài Gòn) [Chụp ảnh] 

b) Nhiệm vụ: 
 Thực hiện 3 BẢN TIN ĐẠI HỘI: 1. Trước Đại Hội 2. Trong thời gian Đại Hội. 

 Liên lạc các giới Truyền thông, Báo chí để phổ biến những tin tức liên quan đến 

 Đại Hội. Tổ chức Hội Luận trên các đài truyền thanh, truyền hình nếu cần. 

 Mời các cơ quan truyền thông, báo chí tham dự lễ khai mạc và bế mạc… 

 Chụp Hình Chư Tôn Đức, Đại biểu, thành viên tham dự Đại Hội để thực hiện  

BẢNG TÊN 

 Chụp hình sinh hoạt Đại hội;  phối hợp Tiểu Ban thực hiện KỶ YẾU để cung cấp 

 hình ảnh Đại Hội 

 Quay phim sinh hoạt Đại Hội: - Chuẩn bị Đại Hội - Đón tiếp Chư Tôn Đức,  

Đại Biểu, thành viên tham dự Đại Hội, - Sinh hoạt Đại Hội, các buổi lễ - Đặc biệt  

diễn tiến của Đại Hội nhất là các phiên họp và các Khoáng Đại để thực hiện  

Biên Bản và Kỷ Yếu Đại Hội. 

 Thực hiện Video Đại Hội để phát hành. 
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Khi đức Phật tại thế, 

Ngài đã dạy chúng ta rõ 
biết thế nào là diệu 
dụng là sức mạnh của 
Sự Hòa Hợp. Thậm chí 
còn nêu trong “Ngũ vô 
gián tội”, kẻ nào phá 
hoại Hòa Hợp Tăng sẽ 
bị đọa vào ngục vô 
gián! Đó không phải là 
lời hăm dọa, nhân quả 
gây chia rẽ sẽ nhận lại 
quả báo bị chia rẽ thật 
là hiển nhiên. “Ái biệt 
ly khổ” Là một trong 8 
cảnh gây nên nỗi ưu 
sầu phiền muộn của thế 
nhân – thương mến 
nhau mà phải chia lìa. 
Có thể đức Phật không 
nói đoàn kết là sức 
mạnh như các lý thuyết 
gia trong các thời kỳ 
đương đại nhưng Ngài 
đã dạy Đại Đức Mục 
Kiền Liên phương pháp 
Vu Lan Bồn – cung 
thỉnh mười phương 
Tăng hội bất kể thánh 
phàm vân tập cộng hợp 

chung thành đại oai lực 
để phá tan núi nghiệp 
tham lam, bỏn xẻn của 
bà Thanh Đề, không 
những cứu độ cho cha 
mẹ hiện đời mà cho đến 
bảy đời trước đều được 
thoát khỏi tam đồ khổ 
nạn. 
Khi sự kiện chư Tăng 
không hòa hợp tại 
Kosambi vì bất hòa 
trong cung cách sống, 
đức Phật không dùng 
quyền nghi Thế Tôn để 
phân xử mà thoái ẩn 
vào rừng chờ thời cơ 
giáo huấn (phi kỳ thời 
bất giáo) – như vậy mà 
Lục Hòa Kỉnh Pháp ra 
đời. Chúng ta tuy thuộc 
bài Lục Hòa nhưng 
nhiều ACE còn chưa 
biết chìa khóa của Lục 
Hòa nằm ở đâu! 
Đầu tiên, nằm ở chữ 
KỈNH, là phải giữ niềm 
tôn kính với người trên 
và tôn trọng anh chị em 
trong các phương thức 
để giải quyết các vấn 

đề. Thiếu sự Cung 
kính, tôn trọng, đồng 
nghĩa với sự khinh 
thường người khác thì 
làm sao giải quyết được 
các chuyện bất hòa. 
Tiếp theo, chúng ta cần 
chú ý ba phương pháp 
đầu tiên đều ứng với 
giới luật mà mỗi người 
đã quy y, thọ giới và.. 
tụng giới trong những 
ngày Sóc - Vọng: 
THÂN hòa đồng trú – 
KHẨU hòa vô tránh – 

Ý hòa đồng duyệt 
Ba nghiệp lắng thanh 
tịnh là việc tiên quyết 
mà các hành giả “Ưng 
tác như thị quán” Lúc 
nào cũng ở trạng thái 
lặng yên như vậy là 
“Tự tịnh kỳ ý”. Nếu 
tam nghiệp đã thanh 
tịnh, đạo tràng đã trang 
nghiêm thì việc gì mà 
không giải quyết được! 
Lấy:  GIỚI hòa đồng tu  
– KIẾN hòa đồng giải  
– LỢI hòa đồng quân 
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Áp dụng vào các sự 
kiện mà quân bình sự 
việc. Trước quán xét 
mình rồi mới nói đến 
lỗi người. Có khi, 
người lãnh đạo để vọng 
tâm thân – khẩu – ý sa 
đà, bất tịnh, Khẩu phải 
tránh bốn lỗi: - Nói 
không đúng; Nói lời 
độc ác; Nói lưỡi hai 
chiều; Nói năng cường 
điệu (nói chung là thiếu 
Ái ngữ) thì dễ biến 
mình thành chủ quan, 
vị nể người này, phê 
phán người kia, và các 
hiện tượng đả kích, bất 
công, thiên vị sẽ xuất 
hiện. Thay vì hòa giải 
thì lại càng gây bất hòa 
thêm. 
Cho đến nay, nhiều 
huynh trưởng lão thành 
và tuổi trẻ đã phát 
nguyện thọ Thập Thiện 

và Bồ Tát tại gia giới 
càng lúc càng đông, 
những đạo tràng học 
giới, tụng giới rất đều 
đặn là điều đáng hoan 
hỷ, tập họp các giới thể 
khinh an, nhất tâm vào 
một Chánh Định Tụ thì 
lo gì chuyện hôm nay 
và tương lai của Phật 
Giáo hay tổ chức Gia 
Đình Phật Tử không 
sáng đẹp! Những điều 
học giới căn bản là 
Thân – Khẩu – Ý nếu 
mỗi giới tử tự điều 
chỉnh được, sao cho 
thanh tịnh, vô nhiễm  
thì việc hòa hợp-đoàn 
kết sẽ không còn là vấn 
đề nữa.  
Thế nên, trên bàn hội 
nghị các đại biểu phải 
tự kiểm soát, điều tâm 
trong ý nghĩ, ngôn từ 
để phát biểu trong.. 

Chánh niệm – bỏ hẳn 
cái bản ngã mình ra 
ngoài, đừng có tự xưng, 
khoe khoang về mình 
nhiều quá, vì lợi ích 
của tổ chức mà đệ đạt, 
thỉnh cầu với lòng 
tương kính.  
Tương kính như đức 
Khiêm Từ, tiền thân 
Phật Thích ca trong 
kinh Pháp Hoa: “Lạy 
các Ngài, tôi không 
dám xem thường các 
Ngài – vì nhân duyên 
các Ngài đều sẽ thành 
Phật…”. Từ đó các 
nhân duyên hòa hợp sẽ 
sinh khởi và đan dày 
như thất trùng la võng 
che ngăn không cho các 
điều bất thiện xâm nhập 
Đạo Tâm. 

 
Ban Biên Tập 
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Không có dịp xuôi về miền Nam, 
Nên nhớ sông Tiền, sông Hậu 
Nhớ những trái vú sữa no tròn mang chất 
ngọt quê hương 
Nhớ những cô gái Trúc Giang có đôi má 
ửng hường 
Miền quê ngoại Trung Lương có mận 
xanh, mận trắng 
Nhớ về Tây Đô những chiều tắt nắng. 
Ghé bến Ninh Kiều, gió nhẹ áo em bay. 
Nhớ đồng ruộng Cà Mau bát ngát thiếu 
dân cày. 
Vì chiến cuộc hôm nay? 
Hay do bàn tay vọng ngoại!? 
Không có dịp xuôi về miền Nam: 
Nên tâm tư mòn mỏi! 
Bom đạn nào xé nát mảnh quê cha? 
Ôi chiến tranh đích thực cảnh Ta bà! 
Ta muốn thét to lên, nhưng vì tim ta nhỏ 
bé! 
Bao nhiêu năm chia rẽ được gì không? 
Máu chảy thành sông, xương trắng ngập 
đồng 
Tìm cội rễ vẫn giống dòng dân Lạc Việt. 
Không có dịp xuôi về Nam: 
Nên ta không biết 
Còn được bao người tha thiết với non 
sông? 
Còn được bao người mang dòng máu cha 
ông? 
Chọn độc dược, lửa hồng treo gương bất 
khuất! 
Không có dịp xuôi về miền Nam : 

Để thả thuyền trên dòng Cửu Long nước 
đục 
Dòng phù sa mỗi lúc có trăng lên 
Ta mơ màng khe khẽ gọi đến tên 
Mẹ Việt Nam! 
Mẹ Việt Nam ơi, muôn thuở vững bền 
Các con còn đây, những bàn tay dựng 
nước. 
Phá bỏ chiếc cầu cho mẹ được toàn thân. 
Để Hải Phòng, Hà Nội có giai nhân 
Của Huế, Sài Gòn, Cần Thơ, Trúc Giang, 
Đà Lạt. 
Của miền Trung nghèo nàn. 
Của miền Nam bát ngát 
Rộn rã tiếng hò, cọ lả, nam ai, 
Thả thuyền nan vượt sóng suốt đêm dài 
Để nghe những chàng trai Nam trong điệu 
hò lý con sáo 
Những cụ bà, ông lão nói Vân Tiên 
Ôm giấc mơ khi thống nhất ba miền: 
Ta sẽ viếng Thăng Long và thăm chùa 
Hương Tích. 
Giấc mơ tầm thường nhưng bao giờ đến 
đích? 
Hiện tại nghẹn ngào! 
Lòng mẹ vẫn chia đôi. 

 

 

Đà Lạt những ngày vào hạ 1969. 

 
Hàn Phong-Minh Đạo
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Đại Hội GĐPTVN trên thế giới ! 
Điểm hội tụ  

Thu hút hàng triệu triệu trái tim lam  
Khát vọng hướng về 

Muôn lòng phơi phới 
Hành hương đến với cội nguồn 

Nơi đỉnh cao đong đầy trí tuệ 
Ánh dương như bừng lên rực rỡ 

Tỏa hồng sức sống năm châu 
Cả thế giới nghiêng mình đón chào tin sáng mới 

Cả hành tinh sen trắng nở yên bình 
Từ biển lớn  

Những cánh buồm vươn lên lộng gió 
Lam ngọt ngào văn hóa nhân gian 

Nơi giao tiếp những tâm hồn vị tha bát ngát 
Trải lòng từ làm tươi mát địa đàn 

Nơi ý thức cội nguồn  
Vẹn toàn truyền thống dân tộc 

Duy trì bản sắc nhân văn 
Tâm thức như bừng lên 

Ảnh hiện tinh thần nhân bản 
Nơi quán chiếu những tâm hồn thường lạc  
Tiến những bước dài rộng mở quê hương 

Từng đàn chim bay về 
Gọi bình minh thức dậy 

Hòa quyện cùng ngàn hoa 
Ươm mầm vào lòng đất mẹ bao dung  

Làm tái hiện lung linh sức sống 
Chan hòa chân lý hướng tương lai 

Một thế giới đại đồng  
Chuyển mình mạnh mẽ 

Phong phú tình lam bất diệt đến muôn thu. 
 

Nguyên Hoàng PHAN VĂN HUY TÂM 
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Số lượng đại biểu, khách mời, thân nhân tháp tùng Tham dự ba sự kiện: 1/ Kết khóa Trại Vạn 
Hạnh 2 Hải Ngoại. 2/ Đại Hội HT GĐPT Việt Nam Hải Ngoại. 3/ Đại Hội HT GĐPT Việt Nam 
Thế Giới đã đạt tới con số gần 260 (Không tính Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni được ĐH cung thỉnh 
tại Hải Ngoại và trong nước quang lâm) Danh sách này do khối Hành chánh và Tiểu ban Lưu trú 
liên tịch kiểm diện và công bố trước các bưởi họp. (Xin theo dõi tài liệu 2 Đại hội đã phát ra). 
 
Bên lề lên đường về Đại Hội 
Nhìn trong danh sách Phái Đoàn các BHD các Quốc Gia về phó hội, các anh chị cũng sẽ thắc mắc 
không thấy tên QT- ĐNT (thuộc Hoa Kỳ)trong các phái đoàn đại biểu chính thức, dự khuyết, dự 
thính, kể cả không thấy tên trong BTC ĐH như vậy thì chắn chắn 100 % ĐNT lọt sổ rồi mà sao lại 
nói là lên đường về Đại Hội! Dạ thưa QT "Em có 1 ước ao, em có 1 khát khao" là 4 năm trước em 
đã lỡ hẹn không đi về được nên lần này dù không có chức vụ gì sinh hoạt trong BHD Hoa Kỳ hay 
Hải Ngoại gì hết, không có đại biểu dự thính gì em cũng sẽ lên đường tình nguyện làm lính sai vặt! 
Phụ giúp truyền thông báo chí, em rất hoan hỷ mong muốn về gặp các anh chị em áo lam khắp nơi, 
tham dự Hội Ngộ Tình Lam kỷ niệm 65 năm Danh xưng Gia Đình Phật Tử Việt Nam.   

Về đây cùng hội cùng thuyền 
Cùng chung lý tưởng chung nhà mái lam 

Về đây chung sức chung lòng 
Góp tay vun đắp chung dòng máu lam 

Về đây Đại Hội lên đường 
Tình lam gắn khít đường trường vui lên. 

 
   Quảng Thọ ĐNT 

Tin về Đoàn Ca Diếp Hoa Kỳ tổ chức hành trình Xuyên Việt – Xuyên Á  

1. Thời gian: Xuyên Việt - Từ 06 giờ 00 ngày 01/10 đến 20 giờ 00 ngày 03/10/2016 ( 3 ngày 
2 đêm). Xuyên Á – Từ 06 giờ ngày 8/10/2016 đến 12 giờ ngày 09/10/2016. 

2. Mục đích:  
- Thăm viếng kính lễ quý Tôn Đức, Thiền tự nơi sinh hoạt GĐPT hoặc Ban Hướng Dẫn 

tại một số Tỉnh, Thị xã, Thành phố trực thuộc BHD TW Quốc Nội. 
- Tham quan và Lễ Phật tại trại trường Đà Lạt – Lên đỉnh Lang Biang. 
- Tìm hiểu thêm về văn hóa, ẩm thực một số nơi. 
- Du khảo hành trình xuyên biên giới ba nước Việt – Cambodia – Thailand. 
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3. Danh sách phái đoàn hành trình Xuyên Việt: 

1. Tâm Kiểm Bạch Hoa Mai  

2. Quảng Dũng Hồ Chí Cường (Hoa Kỳ) 

3. Tâm Định Nguyễn Xuân Hiệp (Hoa Kỳ) 

                                          4.  Nguyên Châu Nguyễn Thị Ngọc Thanh (Hoa Kỳ) 

                                          5.  Nguyên Nhạc Trần Duy Hỷ (Hoa Kỳ) 

                                          6.  Quảng Thọ Đoàn Như Tùng (Hoa Kỳ) 

                              7.  Giác Tính Trần Thanh Toán (Gia Định) 

                              8.  Nhuận Pháp Trần Nguyễn Nhị Lâm (Gia Định) 

                              9. Quảng Đạt Nguyễn Văn Thịnh (Gia Định) 

                                10. Minh Nhu Lê Sĩ (Quảng Đức) 

                                11. Quảng Mẫn Nguyễn Quang Mai (Bà Rịa-Vũng Tàu) 

                                12. Nguyên Minh Phan Ngọc Linh (Ninh Thuận) 

                                13. Quảng Hiệp Trần Hữu Hào (Bình Định) 

                                14. Minh Hiệp Vương Hữu Gia Hòa (Sài Gòn) 

 

Chuyến Hành Trình Xuyên ba Biên Giới trên đường về Đại Hội sẽ có thông tin sau. 

             

- Quý Đại biểu chú ý! Nhớ ghi địa chỉ khách sạn dán lên Valise hành lý trong chuyến đi. 

Có thể sử dụng 2 Namecard này khi ra ngoài khách sạn: 

 

 

             .               
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STT Nội dung Tác giả Trang 
1  Bìa Đức Quảng 1 
2 Dẫn nhập BBT 3 
3 Thông tư số 001.16 Trưởng Ban HD Thế Giới 5 
4 Giáo giới Hội Đồng Tăng Già CM HĐTG (GĐPT Quốc Nội) 6 
5 Phù hiệu & Chương trình ĐH Hải Ngoại BTC ĐH  Hải Ngoại 7 
6 Cấn thiết để nhớ Địa chỉ khách sạn  BTC Hải Ngoại 9 
7 Sơ đồ khối BTC ĐH Thế Giới  Cẩm nang ĐH Thế Giới 10 
8 Phù hiệu ĐH Thế Giới & ý nghĩa BTC Thế Giới  11 
9 Chương trình Đại Hội Thế Giới  // 12 
10 Lưu ý cổng ra ở 2 phi trường Bangkok // 15 

11 Lưu ý về Chi phí đại hội   Hải Ngoại 16 
12 Bị gậy lên đường  Minh Quang LVT 17 
13 Em có nghe! (thơ) Đức Quảng  19 
14 Bốn năm một lần Từ Khoa VNC 20 
15 Đêm nghe tiếng sông Hàn  Tiễn anh Lê Mai 22 
16 Đường về Đại Hội  Quỳnh Mai 23 
17 Chuyến đi của nhóm Ca Diếp Quảng Dũng 24 
18 Như một dòng sông Tâm Kim 25 
19 Trích lục Phái đoàn Lâm Thời Thế Giới  Cao Chánh Hựu 26 
20 Tri ân những con đường  Đức Quảng  27 
21 Hướng về Đại hội (thơ) Thị Thiện PCH 30 
22 Ban truyền thông báo chí BBT 31 
23 Bài nhận định: Sự Hòa hợp BBT 32 
24 Đại biểu lưu ý! BBT 33 
25 Mơ! (Thơ) Hàn Phong Minh Đạo 34 
26 Phù hiệu 4 kỳ Đại hội  BBT 35 
27 Gia Đình Phật Tử VN (Nhạc) Đức Quảng 36 
28 Đại Hội Nâng cánh ước mơ (thơ) Phan Văn Huy Tâm 38 
29 Sen nở thấy Phật BBT 39 
30 Tin tức – Bên lề Đại hội BBT 40  
31 Tản văn Đoàn Như Tùng 40 
32 Namecard Địa chỉ khách sạn BBT 41 
33 Mục lục BBT 42 
34 Bìa sau – bản đồ về Đại hội BBT 43 
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