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Thưa Anh Chị Em trại sinh qúy mến ,  
VH2/HN chưa khai mạc, mà các Chúng đã hoàn thành đuợc 
thành phần nhân sự với 3 chức năng quan trọng: Thủ Chúng, Thư 
ký Thủ quỹ và UV sinh hoạt … dấy lên không khí hăng say, tinh 
tấn, năng nổ của Trại  
 

Còn nữa, mấy chữ “ góp nhặt cát đá” của Khối Điều Hành Trại cũng khơi dậy một 
niềm hân hoan khiến  ACE trại sinh bày tỏ lòng hứng khởi của mình qua rất nhiều 
“thơ văn thi phú “đa dạng, phong phú không ngờ !  Có lẽ đây là điểm đặc sắc nhất 
của VH2/HN chưa từng có ở bất cứ một Trại Huấn luyện nào từ trong nước ra hải 
ngoại , từ Lộc Uyển đến Vạn Hạnh … 
“Mật thư đầu tiên” của Trò chơi lớn VH2/HN vừa đươc các Chúng giãi mã, và 
thực hiện trong không khí rộn rịp tưng bừng ,mở đầu cho một kỳ trại Huấn luyện 
lợi lạc .. 
Đây đó thư cung thỉnh Giảng sư / thư mời Giảng viên đã được anh chị em trong 
BQT phụ trách gởi đến chư Tôn đức, chư thiện tri thức ….hứa hẹn một chương 
trình tu học và huấn luyện đã được chuẩn bị chu đáo  
Thưa Anh Chị Em,  
Tuy  “Một con én không làm nên mùa xuân”  nhưng một bầy én 58 con nhất định 
sẽ tạo nên một mùa Xuân hy vọng, tràn đầy hương hoa từ bi trí huệ , và mặc dù 
“các pháp vô thường,” bầy chim én bay qua không để lại dấu vết nào trong không 
gian vô cùng và thời gian vô tận nhưng vì “bất cứ gì đã đi qua tâm thì luôn tồn tại” 
… nên trong tâm khảm chúng ta những hồi ức tốt đẹp về VH2/HN sẽ sống mãi … 
Thân kính gởi lời chúc mừng , cùng reo vui với ACE đã hoàn thành những buớc 
đầu tiên trên “hành trình vạn lý “ tiến về đất Phật của Trại  VH2/HN . 
 Trân trọng,  
      TÂM MINH Vương Thúy Nga 
 
 
 
 
 


