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Bän Tin
T© báo cûa Ái H»u GñPT
Vïnh Nghiêm Häi Ngoåi
và Thân H»u

Lời khấn nguyện đầu năm
Kính lạy chư vị tổ tiên tâm linh và huyết thống của chúng con.
Thở vào, chúng con ý thức là chư vị đang có mặt trong chúng con.
Chư vị chưa bao giờ bỏ chúng con, và chúng con luôn luôn mang
chư vị mà đi về tương lai.
Chúng con biết rằng trong thế kỷ thứ 20 chúng con đã dại dột gây ra
bao nhiêu lầm lỗi. Chúng con đã tạo ra chia rẽ, hận thù, cô đơn và
tuyệt vọng. Chúng con đã để cho chủ nghĩa cá nhân lộng hành và
tàn phá. Chúng con đã thấy được rằng danh vọng, tiền tài, quyền lực
và tư dục đã không đem lại hạnh phúc chân thực cho chúng con.
Chúng con đã thấy được rằng chỉ có lòng từ bi mới đem lại một ý
nghĩa cho sự sống và chúng con phải tập sống với nhau như một
tăng thân thì con cháu chúng con mới có được một tương lai trên
trái đất này.
.
Giờ phút mà chúng con tập họp lại đây trước bàn thờ chư vị, chúng
con kính cẩn phát nguyện là bắt đầu từ năm Bính Tuất 2006, chúng
con sẽ tập sống thật hài hòa và an vui trong phạm vi gia đình và
tăng thân của chúng con, như những con ong cùng sống chung trong
một tổ ong hay những tế bào của cùng một cơ thể.
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Chúng con hứa là chúng con sẽ học hỏi thái độ cởi mở để có thể
truyền thông được dễ dàng với những thành phần khác trong gia
đình và trong tăng thân chúng con, luôn luôn tập hạnh lắng nghe và
ái ngữ. Chúng con nguyện tập lắng nghe chư vị, cũng như chúng
con sẽ tập lắng nghe anh em, bằng hữu và con cháu của chúng con,
để chúng con có thể sống hài hòa và hạnh phúc với nhau. Chúng
con nguyện sẽ tập thấy hạnh phúc của tăng thân là hạnh phúc của
chính mình. Chúng con biết đây là cách thức duy nhất để bảo đảm
cho con cháu của chúng con một tương lai trên trái đất.
Trong giờ phút linh thiêng khởi sự cho năm mới Bính Tuất 2006,
chúng con trân trọng và thành kính hứa với chư vị là chúng con sẽ
tập thở có chánh niệm, tập đi có chánh niệm, tập nói năng có chánh
niệm, tập nhìn bằng con mắt của tăng thân và nghe bằng tai của tăng
thân, tập sống đơn giản trở lại, tiêu thụ ít trở lại và tập thương theo
tinh thần từ bi và không kỳ thị. Xin chư vị chứng giám lòng thành
của chúng con và luôn luôn phù hộ cho chúng con và cho các cháu.
Chúng con nguyện thực tập cho chư vị và cho cả con cháu của
chúng con để ngày mai hòa bình an lạc và thương yêu lại có thể có
mặt trở lại trên thế gian này. Chúng con kính dâng hương hoa, quả
phẩm, lòng hiếu thảo của chúng con, và xin lạy xuống trước chư vị
bốn lạy.
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THi kŒ nhÆt døng
hÜÖng k‰t thành Ç‹ cúng dÜ©ng Bøt, bÒ tát và cácbÆc
thánh hiŠn, hình änh sau là hình änh m¶t Çài sen có nghìn
cánh chÙa Ç¿ng muôn triŒu cänh gi§i trong Çó có vô
lÜ®ng chÜ Bøt và tÎnh Ç¶ cûa m‡i vÎ. ñây là m¶t hình
tÜ®ng cûa MÆt Tông,g†i là Th‰ Gi§i Hoa Tång. Tång là
kho tang. Hoa Çây là hoa sen ngàn cánh. ñóa hoa vï Çåi
Çó cÜ trú trong phong luân ho¥c trên bi‹n thÖm; m‡i cánh
hoa chÙa Ç¿ng vô lÜ®ng th‰ gi§I trong Çó có vô lÜ®ng chÜ
Bøt và các cõi tÎnh Ç¶ liên hŒ. Kinh Hoa Nghiêm và
Kinh Phåm Võng cÛng nói t§i hình änh này.
NgÜ©i dâng hÜÖng phát nguyŒn làm kÈ ÇÒng hành cûa
Bøt và bÒ tát trên con ÇÜ©ng giác ng¶. Trong bài NguyŒn
Sinh Tây PhÜÖng TÎnh ñ¶ Trung, ta cÛng thÃy có m¶t
câu tÜÖng t¿ bÃt thÓi BÒ tát vi bån l» (Ch†n lÃy các bÆc
bÒ tát bÃt thÓi chuy‹n làm bån ÇÜ©ng). ñÜ©ng giác ng¶
là con ÇÜ©ng nào ? ñó là con ÇÜ©ng Gi§i, ñÎnh, TuŒ.
Theo con ÇÜ©ng Ãy, ngÜ©i dâng hÜÖng t¿ nguyŒn cùng
m†i loài tØ bÕ cõi Lãng Quên Ç‹ tìm vŠ th‰ gi§i TÌnh
ThÙc. Quên Lãng là thÃt niŒm; còn TÌnh ThÙc là th‰ gi§i
giác ng¶.

31- Cúng HÜÖng
Xin cho khói trÀm hÜÖng
Bi‰n thành mây næm s¡c
Dâng lên kh¡p mÜ©i phÜÖng
Cúng dÜ©ng vô lÜ®ng Bøt
Vô lÜ®ng chÜ bÒ tát
Cùng các thánh hiŠn tæng
NÖi pháp gi§i dung thông
K‰t Çài sen r¿c r«
NguyŒn làm kÈ ÇÒng hành
Trên con ÇÜ©ng giác ng¶
Xin m†i loài chúng sanh
TØ bÕ cõi lãng quên
Theo ÇÜ©ng Gi§i ñÎnh TuŒ
Quay vŠ trong tÌnh thÙc
Bài kŒ này cÛng có th‹ ÇÜ®c xÜ§ng lên trong lúc dâng
hÜÖng khi có nhiŠu ngÜ©i tham d¿. Có hai hình änh quán
tÜªng: hình änh trÜ§c là Çám mây næm s¡c do khói trÀm

(Trích TØng BÜ§c Nª Hoa Sen - Thích NhÃt Hånh)

Chúc Tết
Trước thềm năm Bính Tuất 2006
Bän Tin Ái H»u Vïnh Nghiêm
Thành tâm kính chúc :
Chư Tôn Giáo Phẩm,
Các Anh Chị Em Huynh Trưởng GĐPT,
Thành viên & thân hữu Ái Hữu GĐPT
Vĩnh Nghiêm và Đồng bào khắp nơi trên
thế giới một năm Bính Tuất được an
lành, nhiều sức khỏe, và vạn sự như ý
nguyện.
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Tin Cali
TIN VUI AH GDPT Vïnh Nghiêm

Sau nhiŠu n‡ l¿c cûa AHVN, Ç¥c biŒt là cûa ACE miŠn
B¡c Cali, bu‡i H¶i Ng¶ AHVN 2005 và bÀu Tân Ban
ChÃp Hành Çã ÇÜ®c t° chÙc tåi San Jose và Çã thành công
mÏ mãn.
Ngoài vÃn ÇŠ Çåt ÇÜ®c nguyŒn Ü§c và chÌ tiêu, phäi nói
Ç‰n s¿ thành công tuyŒt häo vŠ tinh thÀn Ái H»u. Toàn
th‹ thành viên cûa hai th‰ hŒ AHVN có m¥t ngày hôm Ãy
Çã ÇÒng tâm ÇÒng chí, hÜ§ng vŠ møc Çích tÓi thÜ®ng là
Ái H»u. M†i ngÜ©i Çã Ç¥t quyŠn l®i cûa tÆp th‹ lên trên š
muÓn cá nhân. ñây là m¶t Çi‹m son tuyŒt v©i cûa H¶i
Ngô AHVN 2005.
Huynh TrÜªng ThiŒn Thanh ñ¥ng ñình Khi‰t Çã ÇÜ®c
ch†n và Çã b¢ng lòng hy sinh nhÆn lãnh trách nhiŒm lèo
lái con thuyŠn AHVN truyŠn thØa tØ CÓ Huynh TrÜªng
Tâm Hòa Ngô Månh Thu. Thành phÀn Tân Ban ChÃp
Hành là m¶t l¿c lÜ®ng hùng hÆu nhÃt tØ xÜa t§i nay, có
thêm s¿ góp m¥t cûa các thành viên th‰ hŒ thÙ hai cûa
AHVN. ñiŠu này cho chúng ta m¶t hy v†ng sáng lån vŠ
tiŠn ÇÒ cûa Ái H»u GñPT Vïnh Nghiêm häi ngoåi.

Tin ViŒt Nam
Trong dÎp ÇÀu næm Bính TuÃt Tâm DiŒu có phÜ§c duyên
ÇÜ®c Bác NhuÆn Pháp (AHVN tåi quê nhà) và anh Phúc
ThÎnh telephone hÕi thæm sÙc khoÈ ACE AHVN häi
ngoåi, chúc T‰t toàn th‹ thành viên thân h»u AHVN ÇÜ®c
phÜóc l¶c và tinh tÃn. ñÒng th©i cám Ön và báo tin cho
bi‰t bên nhà Çã nhÆn ÇÜ®c $500 do m¶t sÓ ACE AHVN
gªi vŠ làm quà Cây Mùa Xuân chung vui v§i AHVN quê
nhà.
Bác NhuÆn Pháp kính l©i tri ân SÜ Ông Trí HiŠn và cám
Ön chÜÖng trình Oanh VÛ giúp Oanh VÛ (quÏ TØ Bi).
Tháng 1/2006 các em Oanh VÛ Çã nhÆn ÇÜ®c $1000.00
cûa quÏ TØ Bi, và së lên chÜÖng trình Çi ûy låo quÀn áo,
th¿c phÄm, sách vª .v.v và chung vui v§i các em cô-nhi
trong dÎp Xuân vŠ. Oanh VÛ häi ngoåi Çã nÓi nhÎp cÀu
thân ái Ç‹ Oanh VÛ quÓc n¶i có dÎp Ç‰n tÆn nÖi, giúp tÆn
tay các cô nhi viŒn nghèo khó tåi quê nhà.




Ngày 26/1/06 AHVN Nam Cali làm lÍ cÀu siêu cho
thân phø TrÜªng Chi AHVN Nam Cali Lê ThÎ H¢ng.
Ngày 4/2/06, anh chÎ em Nam Cali tham d¿ lÍ ÇŒ
nhÃt tuÀn cho thân phø ChÎ H¢ng
Ngày mùng 8 T‰t Bính TuÃt, trÜªng NguyÍn ñÙc
CÜ©ng và phu nhân Çã có m¶t bu°i tiŒc Tân Niên
thân mÆt tåi tÜ gia, ACE AHVN có dÎp g¥p g« chúc
tøng ÇÀu næm và hàn huyên thân mÆt v§i nhau.
Trong dÎp này Chi Nam Cali cÛng h†p bu°i ÇÀu tiên
k‹ tØ ngày thành lÆp Tân Ban ChÃp Hành. Cò s¿ hiŒn
diŒn cûa hÀu h‰t các nhân vÆt ‘quan tr†ng’ nhÜ chÎ
Xuân Mai (NM Thu), chÎ H¢ng trÜªng Chi Nam Cali,
hai chÎ c¿u và tân Thû QuÏ (Mai, Tâm), anh chÎ phó
trÜªng ban Minh Tâm, anh thÜ kš ñÙc Châu, chÎ phó
thÜ kš Minh Châu, và m¶t sÓ thành viên th‰ hŒ thÙ
hai (Chính, Giao, ThuÃn, Tú Quÿnh, Minh Trí), và
th‰ hŒ thÙ ba (các cháu ngoåi cûa thành viên). T°ng
c¶ng khoäng gÀn 40 ngÜ©i. Anh chÎ em AHVN Çã
tøng kinh cho khóa lÍ Çàu næm tåi bàn th© PhÆt. Ti‰p
theo Çó là b»a cÖm thân mÆt. ñ‰n chiŠu, m†i ngÜ©i
sang nhà anh Thu Ç‹ th¡p nén tâm hÜÖng mØng næm
m§i v§i CÓ ñåi Bàng Tâm Hòa Ngô Månh Thu. Sau
Çó m¶t sÓ ACE Çã Çi thæm anh NguyÍn Quš ñÙc
Çang bÎ bÎnh.

ñÀu næm vui h†p tåi tÜ gia TrÜªng NguyÍn ñÙc CÜ©ng
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Tân Niên B¡c Cali
ñÀu tháng này anh Nguyên Thông báo là Ông có Çi d¿ bu°i all
you can eat cûa ban t° chÙc h¶i ng¶ AHgdptVNg2005 d‹ gªi
giÃy m©i ..Vì tôi không n¢m trong ban t° chÙc nên phäi có giÃy
m©i g†i ..Không m©i tôi cÛng Çi ..Çi Ç‹ trÜ§c là æn m¶t bøng no
nê cûa sáng thÙ bäy(11:00am FEB.18-2006) ÇËp tr©i ..n¡ng
thûy tinh trong suÓt nhÜ thÀm reo vui mØng ban t° chÙc PhÆt sÜ
viên thành Çâu vào Çó ..H¶i ng¶ Çã xong . m†i ngÜ©i ai vŠ nhà
náy v§i niŠm hånh phúc huynh ÇŒ ru¶t thÎt tâm linh tràn ÇÀy
..NhÜng ban t° chÜc có lë Ç‰n b»a hôm nay m§i k‰t thúc m†i
chuyŒn..
ChÎ DiŒu Quÿnh HÒng Loan có š ÇÎnh t¥ng m‡i thành viên
trong ban t° chÙc m‡i ngÜ©i m¶t món quà, nhÜng không chuÄn
bÎ s£n nên gªi låi chút hiŒn kim Ç‹ anh chi em bi‰n thành bu°i
liên hoan cûa AHgdptVNg/B¡c Cali g†i là g¥p gª ÇÀu næm
Bính TuÃt ..M§i có 11:00 kém 10' mà anh chi em hiŒn diŒn khá
ÇÀy Çû ..Anh Chi Nguyên Thông NDThÓng-Kim Chi, c¥p song
ca Khánh Ninh -Lê Hùng,Nhà chuyên viên internet, nhi‰p änh
Khanh-Tuy‰t, ngÜ©i chi bi‰t làm tròn phÆn s¿ ít nói Lê væn
Månh, Bao công chuyên phán xét m†i chuyŒn Çâu ra Çó LiêmChâu ..M¶t ngÜ©i chÌ bi‰t ngÒi æn m¶t bøng tØ ÇÀu Ç‰n cuÓi rÒi
âm thÀm l¥ng lë ra vŠ ..Çó là TTrQuang Vui ..
Anh Nguyên Thông phäi nói cái Ông này chÌ bi‰t æn rÒi ra vŠ
thôi sao ..? Lòng tôi hân hoan nghï thÀm..." S¿ Çòi træm chuyŒn
khác nhau Ç‰n mÃy, rÓt cu¶c rÒi cÛng m¶t ch» Ãy mà thôi ..
Không ng¶ thì mê ..
Không mê thì ng¶ .. nói gì ..?có gì Ç‹ nói .. ? " (TTrqv)

Pennsylvania, lái xe mÃt vài gi© ÇÒng hÒ), TrÜªng Kim My và
Phu quân cÛng ª xa quá, Raleigh, NC, mÃt 4 gi© lái xË, TrÜªng
ñ¥ng Kim Ki‹m cÛng ª quá xa, lái xe mÃt 6 ti‰ng. TrÜªng Kim
Hånh lái xe mÃt 8 ti‰ng.
Bu°i h†p m¥t rÃt vui vì Çã lâu không g¥p nhau. ThÙc æn
thÆt nhiŠu, m‡i ngÜ©i mang Ç‰n m¶t ho¥c hai món. ˆn mŒt
nghÌ . ñào Hi‰u Thäo nÃu æn chay không ng© ngon Ç‰n th‰.
Lúc vŠ ai cÛng có m¶t chút món này ho¥c món kia. Các cø
mình ngày xÜa có nói: ‘’VØa ÇÜ®c æn, vØa ÇÜ®c nói, vØa ÇÜ®c
gói mang vê...’’. NhÜ th‰, làng trên xóm dÜ§i ÇŠu vui mØng
vui quá vui!!! NhÜng vì không vŠ H¶i Ng¶ 2005 ÇÜ®c nghe
quš AC Thanh Minh, Th†, Lâm, Khi‰t k‹ vŠ cu¶c H¶i ng¶ ai ai
cÛng thÃy ti‰c, nhÜng mØng cho H¶i Ng¶ thành công tÓt ÇËp và
Ái H»u có m¶t Tân BCH. M†i ngÜ©i cùng chúc mØng Tân Chi
TrÜªng cûa MiŠn ñông và Tân TrÜªng Ban, và nói: ‘’Ai ÇÙng
ra nhÆn trách nhiŒm ª Chi hay ª BCH ÇŠu là s¿ hy sinh cä!’’.
ChÎ Thanh Minh thì diÍn tä r¢ng: ‘’Tân TB Çã bÎ ‘tróí‘ vào
trách nhiŒm. NhÜng không làm cách nào khác hÖn. Sinh hoåt
khoáng Çåi và nh»ng ngày ª H¶i Ng¶ rÃt vui, rÃt cªi mª và cäm
Ç¶ng!’’. Sau Çó chÎ Th† nói vŠ tình hình quÏ ‘Âm’ cûa chi
MiŠn ñông. M†i ngÜ©i nhanh chóng và hoan h› Çóng góp
ngay tåi ch‡! Không thÃy ai phàn nàn chi cä!!! TrÜªng N»u và
TrÜªng Mai vØa trª låi tØ ViŒt Nam v§i nhiŠu câu ‘danh ngôn
lØng lÅy nhÃt là nh»ng ‘danh ngôn’ vÎnh vŠ .. . TI“N!!!
2ñÓ Vui ñ‹ Ch†c: ‘’Ai trä l©i ÇÜ®c së ÇÜ®c t¥ng thêm .. .
m¶t Bän Tin Ái H»u! ñÓ m†i ngÜ©i vì sao chÎ TrÜªng Thanh
Minh b‡ng trª nên ‘danh ti‰ng lÅy lØng trong hàng ngÛ Ông
Hoàng Bà Chúa bên xÙ Monaco ???’’.
3ñÓ Vui ñ‹ Ch†c tiêp theo: N‰u trä l©i ÇÜ®c, së ÇÜ®c
TrÜªng VÜÖng Nghiêm bao m¶t chÀu... Phª chay! ñÓ m†i
ngÜ©i vì sao TrÜªng VÜÖng Nghiêm dåo gÀn Çây b‡ng trª nên
tÜÖi tÌnh và yêu Ç©i hÖn???
4ñÓ Vui ñ‹ Ch†c låi ti‰p theo: ‘’ñÓ ai Çoán ÇÜ®c lš do
nào khi‰n hai TrÜªng N»u và Mai dåo này hay Çi .. . s§m vŠ
khuya .. . mà m¥t mÛi thì ra chiŠu h§n hª ???’’. Ai Çóan trúng
së ÇÜ®c .. . m¶t næm tuÀn báo Væn NghŒ FREE, chÌ cÀn trä tiŠn
cÜ§c phí hång nhÃt là Çû!
Các câu trä l©i xin gºi qua Tòa soån cûa Bän Tin Ái
H»u Vïnh Nghiêm không chÆm quá 12 gi© Çêm ngày Chû nhÆt
13/03/06. ChÎ Kim MÏ së cæn cÙ trên con dÃu nhà bÜu ÇiŒn Ç‹
xác ÇÎnh ngày gi© gºi. (Mõ MiŠn ñông)

Sau Çây là m¶t sÓ tin tÙc cûa miŠn ñông:
1Danh sách nh»ng TrÜªng tham d¿ h†p m¥t Chi MiŠn
ñông: NguyÍn Væn Lâm, Tân TrÜªng Chi; TrÀn ThÎ Thanh
Minh, cÓ vÃn BCH; Phùng ThÎ Th†, Thû quÏ cûa Chi; NguyÍn
Minh N»u và Mai; ñào Hi‰u Thäo và ThuÆn; VÜÖng Nghiêm;
TÓ MÏ; ñ¥ng ñình Khi‰t. Các TrÜªng Thân h»u: TrÜªng Væn
HÜng và hiŠn thê, TrÜªng Phó HÒng Hà . Các TrÜªng v¡ng
m¥t: TrÜªng Lê ThÎ Dung và Phu quân NguyÍn H»u HiŒu,
TrÜªng HÒ Væn Phú (bÎ bÎnh bÃt ng©), TrÜªng Hoàng Tr†ng
Tr» và Xuân (vŠ thæm gia Çình tåi ViŒt Nam). TrÜªng Mai
Dung và Phu quân không kÎp báo tin và ª quá xa (Pittsburg,
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TrÜ§c thŠm næm m§i , Bän Tin xin gửi đến các Anh ChÎ lời cầu chúc vừa

đủ :

Vừa đủ HẠNH PHÚC để giữ tâm hồn được ngọt ngào
Vừa đủ THỬ THÁCH để giữ cho Bạn luôn kiên cường
Vừa đủ MUỘN PHIỀN để giữ cho Bạn thật sự là người
Vừa đủ HY VỌNG để cho Bạn được hạnh phúc
Vừa đủ THẤT BẠI để giữ Bạn mãi khiêm nhường
Vừa đủ THÀNH CÔNG để giữ Bạn mãi nhiệt tâm
Vừa đủ BẠN BÈ để cho Bạn được luôn an ủi
Vừa đủ VẬT CHẤT để đáp ứng các nhu cầu cuộc sống của Bạn
Vừa đủ NHIỆT TÌNH để Bạn có thể chờ đợi trong hân hoan
Vừa đủ NIỀM TIN để xua tan nơi Bạn những chán nản ngã lòng
Vừa đủ QUẢ QUYẾT để mỗi ngày của đời Bạn sẽ tốt đẹp hơn ngày hôm trước
Vừa đủ TÌNH YÊU để Bạn có thể thực hiện tất cả những điều này .."

thÜ ViŒt nam
Quá nhiŠu công viŒc Çình Çám cho Bác NhuÆn Pháp cûa mình vào nh»ng ngày cuÓi næm, T‰t Ç‰n.
Bác låi vØa i c¡m cúi lo hiŒp kœ cho GñPT xong låi lo in thiŒp chúc Xuân, tÆp cho các em GñPT qua giúp bác làm lÍ cúng
bái cûa cung Çình. . VØa ti‰p anh chÎ Bình (AHVN häi ngoåi) xong, chæm lo tang lÍ mË môt¶anh huynh trÜªng cûa GñPT
Vïnh Nghiêm an tang tåi chùa Ho¢ng Pháp Hóc Môn. Quay låi Çôn ÇÓc GñPT t° Çình VN dâng hÜÖng và d¿ lÍ gi° cÓ Hòa
ThÜ®ng Thích Thanh Ki‹m. ThiŒp m©i bác d¿ Çám cÜ§I cûa ACE thân h»u, con cháu trong GñPT không ít, bác bª hÖi tai,
nhÜng không quên nh¡c nhª Hùng Chùa ngày gi‡ cûa ThÀy ñÙc NhuÆn. Sáng s§m hôm ngày gi‡ ThÀy, Hùng chª bác lên
tháp Hòa ThÜ®ng trên tÆn Gò VÃp, tham d¿ cùng các tæng ni chùa PhÜ§c Häi. ñ†c kinh cho Hòa ThÜ®ng mà trong lòng
thÜÖng cäm và nh§ Ç‰n ThÀy bi‰t bao nhiêu! Trên ÇÜ©ng vŠ d¿ bu°I cúng ng† cûa Hòa ThÜ®ng tåi chùa PhÜ§c Häi theo l©I
m©I cûa Ni SÜ TÎnh NguyŒn, bác tåt ghé qua nhà Hùng, hai bác cháu lên mång internet Ç‹ bi‰t tin tÙc ‘Ngày H¶I Ng¶ GñPT
2005’ cûa ACE AHVN, cÛng may anh Tông cho hình änh lên web nhanh chóng. Bác rÃt cäm Ç¶ng khi nhìn thÃy hình änh
anh Khi‰t chÎu Çüa Çôi vai . .tròn l£ng vào gánh vác khÓi . .tính Lam! Sau Çó cuÓi tuÀn bác låi tham d¿ Çám cÜ§i con trai anh
chÎ NguyÍn ñình ThÓng ª ViŒt nam. Anh trÜªng ThÓng ÇÜ®c bác khen . . . quá ÇËp (không nhÜ trong các bài vi‰t cûa anh,
anh cho r¢ng khuôn m¥t cûa anh nó bÎ ‘dúm do’ ‘ không ÇÜ®c ÇËp trai!) .. và ti‰p theo .. Bác và anh em quê nhà së m©I anh
ThÓng h¶I ng¶ trong bu°I Çi‹m tâm sáng tåi nhà anh Thu phª Hòa vào nh»ng ngày cuÓi næm, T‰t s¡p Ç‰n trên quê hÜÖng
ViŒt Nam. (Phúc ThiŒn Tñ Hùng Chùa)
ThÜ tâm s¿
Sáng mùng Hai T‰t Bính TuÃt, mª máy ra, nhÆn ÇÜ®c hai món quà quš: thÙ nhÃt, tÆp änh lÀn h†p m¥t H¶i Ng¶ AHVN häi
ngoåi vØa qua tåi thung lÛng hoa vàng California do anh TrÜªng Tâm Trí Quang Vui vØa gªI Ç‰n cho chúng ta. Nhìn tÆp änh
ghi nhÆn m¶t sÓ sinh hoåt cûa lÀn h†p m¥t vØa qua mà lòng không tránh khÕi niŠm cäm xúc và bÒi hÒi. Cu¶c h†p m¥t sÓng
dÆy nhÜ vØa m§i diÍn ra ngày hôm qua. Món quà thÙ hai, m¶t ngÜ©I bån vØa gºI t¥ng bän nhåc này ‘ñón Mùa Xuân Nào’
thÖ cûa Phåm Thiên ThÜ, ph° nhåc bªi TrÀn Quan Long và ÇÜ®c trình bày qua gi†ng hát cûa ca sï Kim TÜ§c. VØa xem tØng
tÃm änh, vØa l¡ng nghe tØng l©I ca. Th‰ gi§I Hoa Nghiêm b‡ng hi‹n hiŒn. Xin gºi Ç‰n quš trÜªng nhÜ m¶t chia xÈ ( ññK)

Hôm nay thÙ Hai, phäi Çi làm viŒc låi. Cä ngày u‹ oäi, Çi lên Çi xuÓng, Çi ra Çi vô không bi‰t bao nhiêu lÀn. Tói vŠ nghe
nh»ng dòng thÖ nhåc này .. lòng mình rÃt thanh thän. (Võ Væn Phú)
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Kính thÜa Quš Anh ChÎ;
Khai bút Çàu næm, DÛng Nga có mÃy dòng sau Çây vØa
là chúc mØng k‰t quä H¶i Ng¶ HVN, ÇÒng th©i vØa Ç‹
chúc T‰t tÃt cä Quš ACE thành viên AHVN.
H¶i Ng¶ tròn viên
Xây niŠm tin m§i
ñoàn k‰t chung lòng.
Tô th¡m nhà Lam



Nhân dÎp m¶t sÓ ACE rû nhau hùn vÓn gªi quà
Cây Mùa Xuân vŠ t¥ng ACE bên nhà æn bánh
uÓng nÜ§c trà Çàm Çåo chiŒn trên tr©i dÜ§i ÇÃt cho
vui ba ngày Xuân, thÃy m¶t trÜªng ‘no job’ 7
nghiŒp mà låi æn to nói l§n xài giÃy 50. ñáng vui
hÖn n»a là m¶t trÜªng khác (TrÀn Minh KhÓ ChuÓi
hÖn), mà dám ÇÙng lên hô hào chiŒn ‘anh hùng hào
kiŒt’... Xin chia xÈ tâm s¿ vøn cùng các anh chÎ.

Hoan hô BiŒt Kích ñäm ñang
Ÿ nhà cuÓc ÇÃt dám xài næm mÜÖi !!

ñón Tân Niên,
Xuân phÖi ph§i
Hoan h› luôn
Phúc l¶c tràn

(ThÖ Bút Tre dÕm ~ DTM)

ñáp:
Dám xài là phäi dzÒi ..

NhÆp chung cä hai bài làm m¶t:
H¶i Ng¶ tròn viên, Çón Tân niên
Xây niŠm tin m§i, Xuân phÖi ph§i
ñoàn k‰t chung lòng, hoan h› luôn
Tô th¡m nhà Lam, phúc l¶c tràn
Kính chúc Quš ACE phúc l¶c tràn ÇÀy.
(DÛng Nga)

GiÕi thay cái thÙ ñäm ñang
CuÓc ÇÃt thì cuÓc dù sao vÅn là . .
Dân CÆu ª xóm CÀu BaC£ng ch§ b¶ gi«n hä bà . . chû biên ??
(Bút nylon cùn ~ TMP)

-

*ChÎ Tâm Öi, giúp em hoàn tÃt Bän Tin ñ¥c BiŒt 118
này nhé. Cám Ön chÎ.(MÏ)
* ChÎ Châu, cái lÓi teleconference này nó chÌ cho ta
hån ch‰ ngÜ©i nói thôi hay có th‹ có thêm nhiŠu ngÜ©i
n»a? Có tÓn kém thêm không? ViŒc xº døng handphone
Ç‹ nÓi mång truyŠn thông v§i nhau có tåo s¿ phí t°n nào
hay không? (ññK)
* ThÜa Quš anh chÎ, Quš anh chÎ có th‹ dùng chÜÖng
trình Skype de teleconference không tÓn tiŠn. B¢ng cách
hËn Çúng gi© online, click tÃt cä User name cûa ngÜ©i
mình muÓn nói chuyŒn cùng m¶t lúc. Và nói bao nhiêu
cÛng free. Thân ái. (TuŒ Håo)
* Anh ñÎnh, Cám Ön anh ñÎnh vŠ ÇŠ nghÎ này. Tôi có
theo dõi nh»ng email trao Ç°i gi»a anh ñÎnh và anh
Khanh, và tôi có save låi nh»ng email này và ch¡c ch¡n
tôi së thº dùng cho bi‰t, tôi së Çi mua m¶t ít hardwares Ç‹
xº døng viŒc này. Cám Ön anh ñÎnh và anh Khanh nhiŠu.
(PMT)

Tin sÓt dÈo :-) xin Çón ch©
Tân Ban ChÃp Hành AHGñPTVNHN së có bu°i
H†p m¥t ÇÀu tiên vào các ngày 5,6 và 7 tháng 5
næm 2006 tåi MiŠn Nam Cali Ç‹ thäo luÆn và lÆp
chÜÖng trình Sinh hoåt cho nhiŒm khóa 20062008.
TrÜ§c khi b‰ måc, m¶t bu°i g¥p g« thân mÆt së
ÇÜ®c t° chÙc vào trÜa ngày Chû nhÆt 07/05/06.
Ban T° chÙc có d¿ ki‰n m©i toàn th‹ Quš VÎ CÓ
VÃn, Quš ACE trong Ái H»u, Quš Thân H»u
Ç‰n tham d¿ Çông Çû, h†p m¥t hàn huyên vui vÈ.
BCH së gºi Ç‰n Quš VÎ nh»ng chi ti‰t vŠ bu°i
g¥p g« này .
Xin Çón ch© :-)
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BẢN KẾT ƯỚC
Ái Hữu Gia Ðình Phật Tử Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại
Phát xuất tại Mỹ từ năm 1991, một nhóm anh chị em Gia Ðình Phật Tử Miền Vĩnh Nghiêm thấy được sự cần
thiết tương thân tương ái nên quy tụ nhau sinh hoạt, dưới danh xưng Ái Hưũ Gia Ðình Phật Tử Vĩnh Nghiêm Hải
Ngoại, Viết tắt là AHGÐPTVNHN.
AHGÐPTVNHN nhằm mục đích: Kết nối tình Lam, sách tấn tu học, hỗ trợ các hoạt động của GÐPT trong công
cuộc hoằng dương Phật pháp, và góp phần xây dựng xã hội trong tinh thần Phật giáo. AHGÐPTVNHN tôn trọng
Nội quy Gia Ðình Phật Tử VN.
Mỗi thành viên AHGÐPTVNHN có những trách nhiệm và quyền hạn, như: đóng niên liễm, ứng cử, đề cử, và bầu
cử Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 02 năm. Niên liễm và nhiệm kỳ của BCH có thể được thay đổi theo ý kiến và biểu
quyết trong những lần Hội Ngộ bầu Ban Chấp Hành. Ban Chấp Hành có nhiệm vụ tạo những sinh hoạt hưũ ích
cho các thành viên, nhất là trong những dịp quan, hôn, tang, tế.
Những nơi nào có thể quy tụ từ 5 thành viên trở lên, đều có thể thành lập những Chi Ái Hưũ địa phương theo
nhiệm kỳ 2 năm cùng với Ban Chấp Hành và sinh hoạt trong khuôn khổ của AHGÐPTVNHN. Ðể trở thành một
thành viên chính thức cần có sự giới thiệu của 2 thành viên AHGÐPTVNHN.
Bản Kết Ước này được thảo luận và biểu quyết thông qua tại cuộc Hội Ngộ Ái Hưũ GÐPT Vĩnh Nghiêm Hải
Ngoại họp tại thành phố San Jose, tiểu bang California trong những ngày 30 và 31 tháng 12, năm 2005 và 01
tháng 01 năm 2006 bởi những thành viên ký tên dưới đây. Việc tu chính từng phần hoặc toàn thể bản Kết Ước
này phải do quyết định của một Hội Ngộ thường niên bầu tân Ban Chấp Hành với tỷ số đa số thành viên hiện
diện.
Làm tại Thành phố San Jose, California, Ngày 31 Tháng 12 Năm 2005.
Ðồng Ký

Danh sách tân ban chÃp hành
Ái h»u gÇpt vïnh nghiêm häi ngoåi NhiŒm kÿ 2006-2008
(Ph° bi‰n ngày 05 tháng 01 næm 2006)

TrÜªng Ban:
ThiŒn Thanh ñ¥ng ñình Khi‰t
Phó TrÜªng Ban N¶i Vø:
Phúc TÎnh Phåm Minh Tâm
Phó TrÜªng Ban Ng†ai Vø:
Phúc ñåt TrÀn Minh PhÜÖng
T°ng ThÜ Kš:
ñÙc Châu VÛ Ng†c Khuê
Phó T°ng ThÜ Kš
Quäng DiŒu Ng†c Cao Minh Châu
Thû QuÏ:
DiŒu Thu NguyÍn ThÎ Tâm
Ñy Viên Báo Chí:
Tâm DiŒu DÜÖng ThÎ MÏ
Ñy Viên TÜÖng T‰:
DiŒu An DÜÖng Khánh Ninh
Ñy Viên Sinh Hoåt:
ñÙc Châu NguyÍn Væn ñÎnh
Phó Ñy Viên Sinh Hoåt
Phåm Minh Hùng
Ñy Viên Tu H†c
Minh TuÃn Lê Væn Månh
Ñy Viên Phát Tri‹n:
NhÜ Không Võ Væn Phú
KhÓi KÏ ThuÆt và Y‹m tr®:
Q. TuŒ Quang Thái Quang Minh Chính BẢN KẾT ƯỚC
Ái Hữu Gia Ðình Phật Tử Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại
Phát xuất tại Mỹ từ năm 1991, một nhóm anh chị em Gia Ðình Phật Tử Miền Vĩnh Nghiêm thấy được sự cần thiết
tương thân tương ái nên quy tụ nhau sinh hoạt, dưới danh xưng Ái Hưũ Gia Ðình Phật Tử Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại,
Viết tắt là AHGÐPTVNHN.
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AHGÐPTVNHN nhằm mục đích: Kết nối tình Lam, sách tấn tu học, hỗ trợ các hoạt động của GÐPT trong công
cuộc hoằng dương Phật pháp, và góp phần xây dựng xã hội trong tinh thần Phật giáo. AHGÐPTVNHN tôn trọng Nội
quy Gia Ðình Phật Tử VN.

DANH SÁCH THAM DỰ VIÊN
HỘI NGỘ 2005
San Jose, California.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Chính Tiến Nguyễn Ðức Long va phu nhân
Tâm Trí Nguyễn Quang Vui
Nguyên Thông Nguyễn Ðình Thống
Diệu Quỳnh Trần Hồng Loan
Ðức Châu Vũ Ngọc Khuê
Tâm Diệu Lê Dương Kim Mỹ
Minh Tuấn Lê Văn Mạnh
Tâm Thanh Nguyễn Hữu Lộc
Diệu Thúy Lê Xuân Mai
Minh Thọ Ngô Lê Trọng Thuấn
Quảng Diệu Ngọc Cao Minh Châu
Tuệ Quang Thái Quang Minh Chính
Diệu Hòa Phạm Thị Lệ
Diệu Hoa Lê Thị Tuyết
Diệu Minh Phạm Kim Chi
Diệu Thu Nguyễn Thị Tâm
Nguyễn Văn Quỳnh
Nguyễn Ngọc Quỳnh Giao
Thiện Hải Phạm Trọng Sơn
Dương Bạch Tuyết
Diệu Thảo Lê Thị Trà
Vũ Thế Khanh
Nguyên Sĩ Nguyễn Văn Liêm
Liên Hiền Ðặng Mỹ Châu
Diệu An Dương Khánh Ninh
Thiện Kiến Lê Hùng
Thiện Ðăng Nguyễn Văn Lâm
Đức Minh Nguyễn Hưũ Thọ
Trương Thị Hương
Phúc Tịnh Phạm Minh Tâm
Phạm Ðỗ Mai Khanh
Diệu Khoan Lê Thị Dung
Diệu Hoa Trần Thị Hồng Khương
Ðặng Kim Ðoan

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

Phúc Tuệ Nguyễn Ðình Nam
Diệu Lý Phạm Thị Hương
Diệu Thanh Trần Thị Thanh Minh
Hồng Huy Ðặng Trần Hoa
Nguyễn Thị Am
Ðặng Trần Ðức
Ðặng Trần Thuý Mai
Diệu Phúc Phùng Thị Thọ
Thiện Thanh Ðặng Ðình Khiết
Phúc Ðạt Trần Minh Phương
Đức Châu Nguyễn Văn Định
Hoàng Trọng Trữ
Ðặng Ðình Chính
Ðặng Ðình Tuân
Minh Đạt Đặng Đình Dũng
Diệu Minh Lê Thị Tuyết Nga
Lê Ngọc Hồ
Lê Quốc Thái
Lê Quốc An
Lê Ngoc Hải
Hải Tịnh Nguyễn Hòai
Vũ Thị Bích Nga
Đồng Khánh Thủy Nguyễn Đức Hòai Khánh
Nguyễn Khôi
Nguyễn thi Kim Chi
Quảng Diệu Hảo Lê Thị Mai
Sheila Phạm
Andy Phạm
Phạm Minh Trí
Cao Thăng Đặng Tuấn ĐÙc
Thanh Tâm J. NguyÍn
Vy Tâm J. NguyÍn

_____________________________________________________________________________

Siêng næng quét lá vÜ©n TÂM
Quảng Diệu Hương
Lê Thị
HằngTuŒ Giác nÄy mÀm tÓt tÜÖi
Cho
cây

35.
36. Diệu Quỳnh Lê Thị Mai
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ñôi l©i tâm huy‰t cûa ThÀy Chính Ti‰n NguyÍn ñÙc Long
trong ngày H¶i Ng¶ Ái H»u GñPT Vïnh Nghiêm HN
31/12/2005 trÜ§c khi Tân Ban ChÃp Hành làm lÍ phát nguyŒn.

Nam Mô B‡n SÜ Thích Ca Mâu Ni PhÆt.
Kính thÜa Quš Anh ChÎ Em;
Chúng tôi rÃt vui mØng, không ng© hôm nay låi ÇÜ®c g¥p tÃt cä
trong môi trÜ©ng này. Chúng tôi vô cùng xúc Ç¶ng nh§ låi nh»ng
ngày xÜa cùng các anh các chÎ lo cho GñPT Giác Minh và h† Giác
là hÆu thân cûa MiŠn Vïnh Nghiêm.
Phân nºa th‰ k› mà låi có duyên may g¥p låi trên nÜ§c MÏ. Chúng tôi nghï r¢ng Çây là lÀn ÇÀu mà có th‹ cÛng là
lÀn cuÓi.
Mong các anh các chÎ thÜÖng yêu Çoàn k‰t, lÃy Løc Hòa làm tôn chÌ, n‰u có gì không vØa lòng, hãy lÃy h› xä, lÃy
tinh thÀn cûa các th‰ hŒ huynh trÜªng Çi trÜ§c Ç‹ Çùm b†c, thÜÖng yêu lÅn nhau nÖi xÙ lå quê ngÜ©i.
Chúng tôi rÃt hy v†ng ª m‡i anh, m‡i chÎ. Chúng tôi xin cÀu chúc Tam Bäo phù h¶ cho các anh các chÎ ª Çây
cÛng nhÜ không ª Çây có tâm bÒ ÇŠ kiên cÓ, th¿c hành l©i PhÆt dåy.
Không có m¶t thuy‰t nào cao cä hÖn l©i PhÆt dåy Ç‹ áp døng vào Ç©i sÓng hàng ngày cûa mình. Tåo niŠm vui và
s¿ giäi thoát là m¶t nhân tÓ cho hånh phúc gia Çình. Khi buÒn phäi nghï Ç‰n l©i PhÆt dåy Ç‹ tâm hÒn ÇÜ®c thanh
thoát, dù hoàn cänh nào, dù ª Çâu, chúng ta cÛng sung sÜ§ng, phiŠn não n‰u có cÛng vÖi Çi rÃt nhiŠu.
Chân hånh phúc là mình Çã nhÆn ÇÜ®c qua l©i dåy cao cä cûa ñÙc PhÆt. Có nh»ng cái mà nh§ låi kinh tÙ ThÆp
NhÎ ChÜÖng. ñÙc PhÆt là m¶t bÆc cha lành cûa cä bÓn loài sinh: noãn sinh, thai sinh, thÃp sinh, hóa sinh. Ngày
nay chúng ta có duyên lành ÇÜ®c làm ngÜ©i, g¥p PhÆt càng khó hÖn, nhÜ cây g‡ møc trôi trên bi‹n, có m¶t con rùa
ngàn næm m§i n°i lên ÇÜa ÇÀu ngay vào l‡ h°ng trên mi‰ng g‡.
Ngày nay mình ÇÜ®c hÜªng phúc báu nhÜ th‰ này, giàu sang, gia Çình hånh phúc...
Xin cÀu chúc các anh các chÎ gia Çình ÇÜ®c an låc trong ánh hào quang cûa ñÙc PhÆt.

Chính Ti‰n ~ NguyÍn ñÙc Long

( Tâm DiŒu ghi låi)
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Lá Thư Mùa Xuân
Kính bạch chư tôn đức Hòa Thượng, Thượng tọa Chứng minh,
Kính thưa Trưởng lão và quý Trưởng Huynh,
Thưa quý Trưởng, Thân Hữu, và gia quyến,
Thay mặt Ban Chấp Hành, nhiệm khóa 2006-2008, chúng con cung kính đảnh lễ chư tôn đức, và kính gửi đến quý
Huynh trưởng, quý thân hữu cùng gia quyến lời kính thăm. Xin ngưỡng nguyện chư Phật mười phương luôn gia
hộ chư tôn đức Pháp thể khinh an, cùng quý liệt Vị luôn luôn được dồi dào sức khỏe và mọi điều như ý nguyện.
Kính bạch chư Tôn Ðức,
Thưa quý Huynh Trưởng và quý Vị,
Nhận thấy Ái Hữu Gia Ðình Phật Tử Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại vừa trải qua một giai đọan khó khăn và đầy thử
thách, nên chúng con mượn hình thức Lá Thư Mùa Xuân này để vừa duyệt lại vài sự kiện chính và quan trọng của
một giai đoạn đã qua, vừa để trình bầy một số dự định mà tân Ban Chấp Hành nhiệm khóa 2006-2008 nhắm tới
thực hiện trong nhiệm kỳ của mình. Như thế, nội dung lá thư sẽ không tránh được việc đi vào một số chi tiết xét
ra cần thiết vì mang tính luận cứ, kính mong được chư Tôn Ðức, quý Huynh Trưởng, và quý Vị hoan hỷ tán trợ.
Trưởng Huynh Trưởng Ban tiền nhiệm Tâm Hoà Ngô Mạnh Thu đột ngột ra đi tháng 8, 2003 để lại một khỏang
trống lớn lao về tâm lý cũng như về cơ chế. Vì lý do đó, một phiên họp cấp tốc được triệu tập ngay sau lễ hỏa táng
của cố Trưởng Huynh Tâm Hòa Ngô Mạnh Thu với sự tham dự của một số Huynh Trưởng cao niên và cấp cao.
Trưởng Huynh Diệu Quỳnh Trần Thị Hồng Loan đã hoan hỷ chấp nhận lời thỉnh cầu của phiên họp để trách
nhiệm một số Phật sự xét ra quan trọng đang thực hiện dở dang bởi Trưởng Huynh Tâm Hòa. Tập Kỷ Yếu Vĩnh
Nghiêm 2005 với sự tiếp tay thực hiện của nhiều anh chị Huynh Trưởng trong AHGÐPTVNHN đã hoàn tất rất tốt
đẹp. Cũng do công sức của Trưởng Huynh Diệu Quỳnh Hồng Loan và các Huynh Trưởng trong và ngoài ban
chấp hành tiền nhiệm khiến hình thành ra được một Ban Tổ Chức Hội Ngộ 2005 do Trưởng Huynh Nguyên
Thông Nguyễn Ðình Thống làm Trưởng Ban, với sự tham gia hết sức nhiệt tình của các Huynh Trưởng và ngay
cả gia đình của quý Trưởng thuộc Chi Bắc California.
Hội Ngộ Ái Hữu GÐPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại tổ chức vào những ngày cuối 2005 và đầu năm 2006 tại thành
phố San Jose, tiểu bang California đã hoàn tất mỹ mãn về mọi mặt, từ hình thức đến nội dung, nhất là về mặt số
lượng tham dự viên về từ nhiều nơi đã vượt mức dự trù của Ban Tổ Chức. Xin nhiệt liệt tán thán và hồi hướng
công đức của Trưởng Huynh Trưởng Ban, quý Huynh Trưởng Phó Ban, và các Huynh Trưởng Ủy viên trong Ban
Tổ Chức. Uy tín và kinh nghiệm của quý Huynh Trưởng Ban Tổ Chức đã là những thành tố đưa đến sự thành
công tốt đẹp của lần Hội Ngộ vừa qua. Nếu có về tham dự cuộc Hội Ngộ Ái Hữu GÐPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại
2005 thì mới thấy được hết tâm tình và sự tận tụy lo lắng cho sự tồn tại của Ái Hữu của các Huynh Trưởng cùng
thân hữu trong và ngoài Ban Tổ Chức ở Chi Bắc California, mặc dù tuổi tác của một số Vị đã rất cao. Tại tiệc ra
mắt tân Ban Chấp Hành và chia tay hội ngộ 2005, dưới sự điều khiển khéo léo và linh động của Huynh Trưởng
Thiện Kiến Lê Hùng và chị Trưởng Diệu An Dương Khánh Ninh, hơn một trăm người vừa là thành viên vừa thân
hữu và gia đình, và nhiều Huynh Trưởng đại diên một số Ban Hướng Dẫn cùng đơn vị GÐPT tại San Jose, vòng
tay Giây Thân Ái hát đã nhiều lần nhưng tưởng như không thể dứt được.
Chúng con không thể quên được tấm lòng yêu thương dành cho chúng con của Hòa Thương Thích Thanh Cát, vi
Thầy tôn quý, vị Gia Trưởng sáng lập đơn vị GÐPT họ Giác đầu tiên tại miền Nam Việt Nam vào những năm đầu
sau khi đất nước bị nạn qua phân năm 1954. Mặc dù tấm thân tứ đại của Hòa Thượng đang trong thời kỳ yếu mệt,
nhưng đã cho phép anh chị em chúng con được về đảnh lễ Thầy, cử hành nghi thức GÐPT đảnh lễ chư Phật và
chư Tổ tại ngôi chánh điện Giác Minh Tự. Chúng con cung kính biết ơn nhị vị Hòa Thượng Thích Thanh Ðạm và
Thích Trí Hiền đã nhắn nhủ và gửi lời chào thăm đến toàn thể tham dự viên Hội Ngộ 2005. Trước ngày Hội Ngộ
Ái Hưũ GÐPT Vĩnh Nghiêm khai mạc, một đoàn đại diện Ban Chấp Hành đương nhiệm đã đến Tổ Ðình Vĩnh
Bän Tin ñ¥c BiŒt 118 - 11

Nghiêm, Pomona, California để lễ Phật và chư Tổ hệ phái Vĩnh Nghiêm. Ðòan đã có cơ hội tác bạch với Hòa
Thượng Thích Minh Thông, Viện chủ Tổ Ðình, về cuộc hội ngộ sắp tới. Chúng con xin chân thành tri ân Hoà
Thượng Viện Chủ về những ưu ái mà Hòa Thượng đã dành cho AHGÐPTVNHN và cuộc hội ngộ. Chúng con
cũng xin cảm tạ Thượng Tọa Thích Ðức Tuấn, đại diện Hòa Thượng Thích Thanh Cát, đã đến chứng minh và có
đôi lời Ðạo từ thật ý nghiã trong buổi lễ năm nay cũng như lần hội ngộ năm 1999.
Ðặc biệt,Lễ Hiệp Kỵ và nghi thức GÐPT của hội ngộ năm nay được chủ lễ bởi Trưởng lão Chính Tiến Nguyễn
Ðức Long, vừa đến đòan tụ gia đình năm ngoái, và phụ lễ là Trưởng Huynh Tâm Trí Nguyễn Quang Vui. Thật là
xiết bao ngậm ngùi và trân trọng để nghe lại danh tính của từng Vị đã khuất do Huynh Trưởng Minh Tuấn Lê Văn
Mạnh xướng danh. Không kể là các Vị đó đã sinh hoạt trong đơn vị họ Giác hoặc họ Minh, ở cấp Ban Hướng Dẫn
Miền hoặc Giáo Hội, nhưng công đức các Vị để lại là tấm gương hy-hiến cao đẹp và là niềm tri ân sâu đậm của kẻ
hiện tiền. Ðứng trong lòng ngôi bảo điện của Giác Minh Tự hôm ấy mà nhớ tới cách đây 5 năm, (1999-2005), Ái
Hữu Gia Ðình Phật Tử Vĩnh Nghiêm Hải Ngọai mới trong đôi ba năm qua đã có sự chia tay mãi mãi với vài
Huynh trưởng huynh đệ hữu công và kính quý.
Tuy được thành lập từ năm 1991, nhưng phải đợi đến năm nay, Hội Ngộ AHGÐPTVN HN lần đầu tiên đã thành
tựu được 02 thành quả cụ thể và khích lệ. Ðó là sự thông qua một văn kiện quan trọng, được gọi là Bản Kết Ứơc,
và sự hình thành mau chóng một tân Ban Chấp Hành, nhiệm kỳ hai năm, với số lượng nhân sự tham gia đông đảo
và sự có mặt của một số Trưởng rất trẻ thuộc thế hệ thứ hai. Dưới sự chủ tọa của Trưởng lão Chính Tiến Nguyễn
Ðức Long, và vị phụ tá là Trưởng Huynh Tâm Trí Nguyễn Quang Vui, sinh hoạt khoáng đại thảo luận và sinh
hoạt biểu quyết thông qua Bản Kết Ước đã diễn ra trong ý thức trách nhiệm và không khí cởi mở nhưng tôn trọng
sự khác nhau trong ý kiến. Nguyên tắc Lục Hòa của Ðức Bổn Sư đã được thực hiện trong sinh hoạt Hội Ngộ vừa
qua của AHGÐPTVNHN. 43 thành viên hiện diên đã ký tên vào Bản Kết Ước này ngay tại chỗ. Như thế, từ nay
trở về sau, AHGÐPTVNHN đã có một văn kiện chính thức làm nền hướng dẫn tổng quát những sinh hoạt tương
lai.
Tuy chỉ là một văn bản ngắn nhưng Bản Kết Ước phản ánh tinh thần đích thực của toàn thể tham dự viên của lần
Hội Ngộ 2005, nói lên ý chí của tập thể là tiếp tục duy trì AHGÐPTVNHN và muốn tập họp, tuy nhỏ bé, sẽ đi tới
và phát triển trong tương lai. Trong vòng hai tháng qua, từ 01/01/2006 đến hôm nay, tân ban chấp hành đã nỗ lực
bắt tay vào một số công việc khiêm nhường nhưng cụ thể. Xin được tóm lược các nét chính số việc đã và đang
làm, và những đề án tương lai hy vọng có đủ thuận duyên để thực hiện, như dưới đây:
1. Thiết lập truyền thông trong nội bộ Ban Chấp Hành: Ðây là vấn đề then chốt vì Ban Chấp Hành vừa áp dụng
nguyên tắc dân chủ trong thảo luận vừa lấy quyết định trên nguyên tắc đồng đội/tập thể. Hơn thế, tân ban chấp
hành lại vừa phải tìm ra phương cách làm việc sao cho thích hợp và hữu hiệu trong hoàn cảnh địa dư quá rộng
lớn. Khỏang cách giờ giấc khác nhau của mỗi vùng, số lượng thời gian mà mỗi người trong ban chấp hành có
thể dành vào công việc của Ái Hữu cũng là một vấn nạn khác. Các điều kiện của kỹ thuật hiện đại như email,
điện thoại, internet…đang giúp cho phần lớn thành viên ban chấp hành bắt liên lạc với nhau, trao đổi thảo luận
và ý kiến trên những vấn đề liên quan đến Ái Hưũ rất nhanh chóng và gần như hàng ngày.
Sự phân định Ban Chấp Hành thành 02 vòng thảo luận và lấy quyết định không ngòai mục đích đi tìm sự hữu
hiệu và khắc phục chướng duyên. Vòng thảo luận trong nội bộ Ban Thường Vụ, gồm: Trưởng ban, hai Phó
Ban, Tổng thư ký và phó Tổng thư ký, cùng Thủ quỹ. Vòng thảo luận kế đến là toàn thể Uỷ viên của toàn ban
chấp hành.
2. Việc bàn giao giữa Ban Chấp Hành cũ và mới: Về tài chính và các loại tồn quỹ khác nhau cùng các chứng từ
Chi-Thu giữa hai Huynh Trưởng Kim Ánh Nguyễn Thị Tuyết Mai, cựu, và, Diệu Quỳnh Nguyễn Thị Tâm, tân
thủ quỹ đã hoàn tất việc bàn giao. Ngoài ra, tân ban chấp hành cũng đã nhận đủ phần tài chánh thặng dư cùng
các chi tiết Chi-Thu của quỹ Hội Ngộ 2005 do ban tổ chức Hội Ngộ 2005 chuyển giao. Xin xem báo cáo tài
chính cập nhật của tân Thủ quỹ cũng được đăng trong Bản Tin này.
Thay mặt tân Ban Chấp Hành, xin được tán thán và hồi hướng công đức của các Huynh Trưởng trong Ban
Chấp Hành tiền nhiệm về những đóng góp tâm-sức quý báu của quý Anh Chị cho tập thể AHGÐPTVNHN
của chúng ta trong nhiều năm qua.
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3. Việc cung thỉnh chư Tôn Ðức Chứng Minh và Huynh Trưởng Cấp cao và cao niên vào Ban Cố Vấn/BCH/0608: Tính cho đến hôm nay, việc thỉnh mời các Huynh Trưởng cao niên và cấp cao vào Ban Cố Vấn nhiệm
khoá 2006-2008 đã xong được 95%. Những Vị được mời đều hoan hỷ nhanh chóng nhận lời, tạo rất nhiều
thuận duyên cho tân ban chấp hành. Việc cung thỉnh chư Tôn Ðức vào Ban Chứng Minh cũng đang khởi sự
tiến hành.
4. Lập Chương Trình Lịch Sinh Hoạt Tổng Quát của Nhiệm Khóa 06-08: Ban Chấp Hành sẽ nhóm họp chính
thức vào dịp ÇÀu tháng 5 các ngày 5, 6 và 7, 2006 tại miền nam California để thảo luận và đúc kết chương
trình Lịch Sinh Hoạt chung của toàn nhiệm khoá 06-08.
Một ưu tiên cao của ban chấp hành trong nhiệm khóa này là tạo điều kiện để cho hình thành được Dự Án Trẻ
của các bạn Huynh Trưởng và con em thuộc thế hệ thứ hai của AHGÐPTVNHN. Các Huynh Trưởng Phó Ban
Ngoại Vụ, Uỷ viên phát triển, Uỷ viên Sinh hoạt cùng một số Trưởng thuộc thế hệ thứ hai đang trên tiến trình
thảo luận khởi động. Trong nhiều năm qua, khi còn sinh thời, cố Trưởng Huynh Tâm Hoà Ngô Mạnh Thu và Ban
Chấp Hành tiền nhiệm đã xây dựng được một số sinh hoạt đang trở thành truyền thống đẹp của Ái Hưũ, như: Lễ
Hội Hoa Hồng...mà tân Ban Chấp Hành mong ước tiếp nối.
Vấn đề phát triển thêm Chi AHGÐPTVNHN cũng sẽ là một ưu tiên cao trong lịch sinh hoạt cuả tân ban chấp
hành 06-08. Như quy định trong Bản Kết Ước, những khu vực địa dư nào có từ 05 thành viên có thể thành lập Chi
Ái Hữu GÐPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại. Rất mong khu vực Trung Mỹ sẽ có thể tiến đến việc hình thành một Chi
Vĩnh Nghiêm trong tương lai không xa.
Cần ghi nhận là Ái Hưũ hiện có một số thành viên hiện cư ngụ rải rác nhiều nơi trong và ngoài lục địa Bắc Mỹ,
và không thuộc một Chi Vĩnh Nghiêm nào, Ban Chấp Hành rất ước mong bắt được liên lạc với quý Vị đó để thắt
chặt mối Giây Thân Ái và giúp nhau về mặt tu học hoặc tình cảm nhất là trong hoàn cảnh tuổi đời mỗi giây phút
trôi qua là chồng chất thêm yếu tố thời gian.
Cùng mục đích trên, vừa qua, các Huynh Trưởng Phó Ban Nội Vụ, Tổng Thư Ký, Phó Tổng Thư Ký đã gửi ra
Phiếu Liên Lạc qua ngã điện thư trên internet và qua Bưu điện/Post Office để xin quý Vị thành viên Ái Hữu giúp
cập nhật tin tức để sựliên lạc được hữu hiệu hơn. Về mặt kỹ thuật, Phiếu Liên Lạc trên mạng internet
sẽ được
điều chỉnh để những tin tức cá nhân được tôn trọng và an tòan hơn. Do đó, xin quý vị thành viên khi nhận được
Phiếu Liên Lạc qua ngã bưu điện xin vui lòng giúp điền và gửi về địa chỉ in sẵn trong Phiếu Liên Lạc trong thời
gian sớm nhất. Những chi tiết nào thấy không cần thiết phổ biến, quý vị không cần cung cấp.
5.

Ðiều chỉnh thời gian nhiệm khóa Ban Chấp Hành và các Chi Ái Hữu GÐPTVĩnh Nghiêm Hải Ngoại: Bản
Kết Ước quy định nhiệm kỳ của Ban Chấp Hành (T.Ư.) và các Chi các nơi là 02 năm tính từ ngày 01 tháng 01
năm 2006. Anh Phó Ban Nội Vụ và văn phòng Tổng Thư Ký, trong tương lai gần, sẽ gửi văn thư chính thức
thỉnh cầu quý Huynh Trưởng Trưởng Chi các nơi tiến hành việc họp mặt của Chi để làm thủ tục hoặc bầu cử
hoặc tái xác định chức trưởng và sắp xếp nội vi của mỗi Chi cho đúng với tinh thần Hội Ngộ 2005 và nguyên
tắc quy định trong Bản Kết Ước. Ngoài ra, các sinh hoạt khác của các Chi đều dựa trên nguyên tắc tự quản, tự
trị để thích nghi với điều kiện thực tế và nhu cầu riêng trong từng khu vực điạ dư của mình.

Kính bạch chư Tôn Ðức,
Thưa quý Huynh Trưởng và quý Vị,
Ở trên là lược thảo một số diễn trình tổng quát liên quan đến AHGÐPTVNHN trong thời gian vừa qua, và một số
dự định mà tân Ban Chấp Hành ước ao sẽ thưc hiện được trong nhiệm khóa của mình. Chúng con kính mong chư
Tôn Ðức hoan hỷ hứa khả, và kính mong nhận được sự tán trợ và tích cực giúp đỡ của quý anh chị Huynh
Trưởng, Thân hữu và gia đình để những dự định trên được thành tựu hầu mang lại sinh khí mới và sự hữu ích
chung cho mọi người trong Ái Hữu GÐPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại.
Hoa kỳ, Ngày 1 Tháng 03, năm 2006

AHGÐPTVNHN
Trưởng Ban,
Thiện Thanh Ðặng Ðình Khiết
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Ký Vãng về Đại Hội GñPT Năm 1964
Nhuận Pháp Tôn Thất Liệu
Næm 1964, sau cu¶c vÆn Ç¶ng t¿ do tín ngÜ«ng, bình Ç£ng tôn giáo cûa pháp nån 1963 Çåi h¶i
PhÆt giáo h†p tåi chùa Xá L®i gÒm có 6 giáo h¶i tæng già, 6 H¶i PhÆt h†c B¡c, Trung, Nam
nguyên là t°ng h¶i phÆt giáo ViŒt Nam do ñåi h¶i PhÆt giáo ThÓng NhÃt tháng 5/1951, và giáo
h¶i PhÆt giáo Nam Tông (Nguyên Thûy) và KhÃt sï, Çã ÇÒng nhÃt quy‰t nghÎ thÓng nhÃt v§i
danh hiŒu ‘Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam ThÓng NhÃt’ và phân ÇÎnh vÎ trí Çia dÜ cûa cÖ cÃu t° chÙc gÒm có 7
miŠn, lÃy pháp hiŒu cûa 7 vÎ cao tæng ViŒt nam.
Trong thäo luÆn Ç‹ Çi Ç‰n chung quy‰t, gây cÃn nhÃt là miŠn Vïnh Nghiêm, là ÇÖn vÎ tinh thÀn hay là m¶t
ÇÖn vÎ th¿c th‹ nhÜ các miŠn khác ?
ñÜ®c bi‰t, qua s¿ tranh luÆn sôi n°i trÜ§c luÆn cÙ th¿c t‰ vŠ s¿ Çóng góp cûa tæng sï và tính ÇÒ miŠn B¡c
ÇÎnh cÜ tåi Saigon nói riêng, miŠn Nam nói chung cho công cu¶c vÆn Ç¶ng t¿ do tính ngÜ«ng, bình Ç£ng tôn giáo
Çã Çåt thành công, và tiên liŒu vŠ nh»ng trª l¿c mà lÎch sº PhÆt giáo ViŒt Nam Çã gánh chÎu v§i dân t¶c tØ th‰ k›
19 Ç‰n ÇÀu th‰ k› 20, do nhÎ vÎ ThÜ®ng T†a TuŒ Häi, thÜ®ng t†a TØ SÖn Çåi bi‹u phái Çoàn PhÆt giáo B¡c ViŒt,
luÆn giäi. TØ Çó, ñåi H¶i Çã ÇÒng quy‰t nghÎ v§i bän Hi‰n chÜÖng ‘Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam ThÓng NhÃt’ :

. . . ChÜÖng thÙ tÜ
 HŒ thÓng t° chÙc
ñiŠu thÙ 7: Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam ThÓng NhÃt có 2 viŒn:
1) ViŒn Tæng ThÓng
2) ViŒn Hóa ñåo
ñiŠu thÙ 23: . . . Bäy miŠn lÃy danh hiŒu cûa 7 vÎ cao tæng ViŒt Nam:
- Vån Hånh: B¡c Trung Nguyên Trung PhÀn
- LiÍu Quán: Nam Trung Nguyên Trung PhÀn
- Khuôn ViŒt: Cao Nguyên Trung PhÀn
- Khánh Hòa: ñông Nam PhÀn
- HuŒ Quang: TiŠn Giang Nam PhÀn
- Vïnh Nghiêm: PhÆt tº B¡c ViŒt
- Quäng ñÙc: ñô Thành Sài Gòn-Gia ñÎnh
VŠ các næm sau b° xung hi‰n chÜÖng thành lÆp MiŠn Khánh Anh: HÆu Giang Nam PhÀn.
Bän hi‰n chÜÖng Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam ThÓng NhÃt ki‰n lÆp ngày 4/1/1964 Çã ÇÜ®c chính phû ÇÜÖng
nhiŒm kš s¡c lŒnh sÓ 158/SL/CT ngày 14/5/1964 công nhÆn.
Sau Çó h¶i ÇÒng chÌ Çåo ViŒn Hóa ñåo Çã kš quy‰t nghÎ b° nhiŒm Ban ñåi DiŒn Giáo H¶i PhÆt Giáo
ViŒt Nam ThÓng NhÃt cÃp MiŠn. MiŠn Vïnh Nghiêm h¶i ÇÒng ViŒn Hóa ñåo Çã kš quy‰t ÇÎnh b° nhiŒm Ban Çåi
diŒn Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam ThÓng NhÃt miÍn Vïnh Nghiêm do ThÜ®ng T†a Thích Tâm Giác, chánh Çåi
diŒn.
Hoan låc trÜ§c nh»ng Çau kh° pháp nån 1963 Çã qua, và PhÆt giáo Çã thÓng nhÃt, ki‰n lÆp hi‰n chÜÖng
‘Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam ThÓng NhÃt’,ban HÜ§ng DÅn GñPT/ Giáo H¶i ThÓng NhÃt/ B¡c ViŒt ÇÜ®c ñåi
ÇÙc Ç¥c ûy thanh niên duyŒt thuÆn t° chÙc tråi h†p bån ‘Quäng ñÙc’ toàn th‹ các ÇÖn vÎ GñPT thu¶c Giáo H¶i tØ
ngày 28, 29/3/1964 tåi Thäo CÀm Viên Saigon.
Vào khoäng ÇÀu tháng 5/64, tôi ÇÜ®c Çåo h»u Tâm Thông NguyÍn ñÙc L®i, TrÜªng Ban HÜ§ng DÅn
thông báo së cùng Çåo h»u (quên ngày tháng) vào lúc 8 gi© Ç‰n chùa Xá L®i cùng d¿ phiên h†p vŠ viŒc thÓng
nhÃt t° chÙc GñPT (lúc Ãy tôi vØa ÇÜ®c Çåi h¶i Huynh TrÜªng /GHTG bÀu cº vào chÙc vø phó trÜªng ban). D¿
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h†p, ngoài ThÜ®ng t†a Thích ThiŒn Minh, anh Võ ñình CÜ©ng . . là các Çåi diŒn các ÇÖn vÎ h† Chánh cûa GñPT
tåi Saigon-Gia ñÎnh.
Sau thû tøc niŒm hÒng danh, tán thán công ÇÙc cûa GñPT Çã Çóng góp vào công cu¶c vÆn Ç¶ng t¿ do, tín
ngÜ«ng, bình Ç£ng tôn giáo cûa pháp nån 1963 thành công, cùng lš do cu¶c h†p. VÎ hÜ§ng dÅn chÜÖng trình gi§i
thiŒu anh Võ ñình CÜ©ng, TrÜªng Ban hÜ§ng dÅn GñPT Trung PhÀn Çäm trách thành lÆp ban t° chÙc và d¿ án
ti‰n hành ñåi H¶i ThÓng NhÃt t° chÙc GñPT toàn quÓc.
BÜ§c ÇÀu ti‰n hành công viŒc, ban t° chÙc (phÀn l§n huynh trÜªng miŠn Trung-Hu‰) Çã nhanh khéo t¿
ti‰p ch†n trÜªng Tâm Hòa Ngô Månh Thu vào Ti‹u ban Væn nghŒ, hoåch ÇÎnh chÜÖng trình Çêm væn nghŒ tÓi
ngày 29/6 giúp vui ñåi H¶i tåi ViŒn QuÓc Gia Âm Nhåc, ÇÜ©ng NguyÍn Du theo tÆp truyŒn ‘Mùa G¥t Ác’ cûa tác
giä Võ ñình CÜ©ng. TrÜªng Phúc Ân NguyÍn Huy NghiÍn vào ti‹u ban Báo Chí. TrÜªng Phúc Trung Huÿnh Ái
Tông vào ti‹u ban Ti‰p Tân.
ViŒc tr¿c ti‰p ch†n này hình nhÜ Çã gây cho các TrÜªng m¶t trång thái bÓi rÓi, bÎ Ç¶ng qua cu¶c h†p TiŠn
H¶i NghÎ, khi thông qua chÜÖng trình phân b° các Çåi bi‹u do các ÇÖn vÎ GñPT gi§i thiŒu thành phÀn ÇÜ®c ÇŠ cº
d¿ Çåi h¶i, vào các ti‹u ban, và qua phiên h†p ÇÀu tiên cûa Ti‹u Ban N¶i Quy vŠ MiŠn Vïnh Nghiêm, trÜ§c s¿
phän Ùng cûa các Çåi bi‹u Vïnh Nghiêm theo chÜÖng 4 ÇiŠu 23 cûa Hi‰n ChÜÖng.
- Thi hành thông báo cûa ThÜ®ng T†a chánh Çåi diŒn Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam ThÓng NhÃt miŠn Vïnh
Nghiêm, thông tri cûa ban t° chÙc ñåi H¶i, Ban HÜ§ng DÅn GñPT/GHTG và H¶i VNPG Çã ÇŠ cº phái Çoàn
huynh trÜªng d¿ ñåi H¶i huynh TrÜªng GñPT toàn quÓc tØ ngày 27, 28 và 30/6/1964 tåi trÜ©ng n» trung h†c Gia
Long:
a) GñPT/Giáo H¶i Tæng Già:
- Tâm Thông NguyÍn ñÙc L®I, trÜªng Çoàn
- NhuÆn Pháp Tôn ThÃt LiŒu, Çoàn viên
- Phúc Trung Huÿnh Ái Tông, Çoàn viên
- Tâm Hòa Ngô Månh Thu, Çoàn viên
b) GñPT/ViŒt-Nam PhÆt Giáo:
- Chân Quang TrÀn Thanh HiŒp (bÆn công viŒc nên v¡ng m¥t)
- TuŒ Linh NguyÍn Công Sän
- TuŒ Mai TrÀn ThÎ Mai
- TuŒ Tâm TrÀn ThÎ TuŒ Tâm
Sau các thû tøc thành viên d¿ ñåi H¶i, toàn th‹ Çåi bi‹u các phái Çoàn ÇÒng d¿ bu°i h†p ‘TiŠn H¶i nghÎ’
và thông qua các d¿ án t°ng quát do ban t° chÙc Çåi h¶i hoåch ÇÎnh và thuy‰t trình:
- ChÜÖng trình n¶i dung các bu°i h†p
- Phân lÆp các ti‹u ban theo ngành chuyên môn, sÓ lÜ®ng huynh trÜªng tåi m‡i tiÍu ban.
- K› luÆt và trách nhiŒm cûa Çåi bi‹u tåi ñåi H¶i
Sáng ngày 28/6, sau lÍ khai måc ti‰n hành phiên h†p cûa tØng ti‹u ban, do truªng ti‹u ban hÜ§ng dÅn theo phòng
h†p riêng cûa ti‹u ban.
Tåi phòng h†p ti‹u ban N¶i Quy: Ngoài các huynh trÜªng Çåi bi‹u các ÇÖn vÎ TÌnh, Thành PhÓ (chÌ bi‰t
nhau qua ÇÒng phøc lam và huy hiŒu hoa sen) Huynh trÜªng Ç¥c trách các ti‹u banphÀn Çông là miŠn Trung-Hu‰.
Riêng vŠ Çåi bi‹u cûa MiŠn Vïnh NGhiêm hiŒn diŒn tåi ti‹u ban N¶i Quy có:
- Tâm Thông NguyÍn ñÙc L®i
- NhuÆn Pháp Tôn ThÃt LiŒu
- Phúc Trung Huÿnh Ái Tông
- TuŒ Linh NguyÍn Công Sän
Huynh trÜªng phø trách ti‹u ban N¶I Quy, tôi nh§ (?) Anh QuyŠn, Minh, Ñy, và Giáo . . ? Vì phÀn Çông
các Anh ª vào th‰ hŒ GñPT sau næm 1948, nên chúng tôi không bi‰t nhau.
Sau trình bày cûa trÜªng Ti‹u Ban, khi Ç‰n vÃn ÇŠ thu¶c MiŠn Vïnh Nghiêm, ti‹u ban N¶i Quy ÇŠu nhÃn
månh v§i Çåi š: ‘MiŠn Vïnh Nghiêm có tính cách tinh thÀn, chÙ không phäi là m¶t cÖ cÃu th¿c t‰ Ç‹ t° chÙc
GñPT sinh hoåt nhÜ các miŠn khác.’ DÙt l©i trình bày cûa Ban phø trách, tôi (NhuÆn Pháp) ÇÜa tay xin ÇÜ®c
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pháp bi‹u v§i luÆn giäi: ‘Qua s¿ trình bày cûa TrÜªng ti‹u ban vŠ miŠn Vïnh Nghiêm, nhÜ vÆy là Çi ngÜ®c v§i
Hi‰n chÜÖng Çã quy ÇÎnh và quy‰t nghÎ cûa H¶i ñÒng chÌ Çåo ViŒn Hóa ñåo, Çã b° nhiŒm ThÜ®ng T†a Thích
Tâm Giác chánh Çåi diŒn Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam ThÓng NhÃt miŠn Vïnh Nghiêm, và sau khi 2 t° chÙc
Giáo H¶i Tæng Già và H¶i ViŒt Nam PhÆt Giáo B¡c ViŒt ThÓng NhÃt dÜ§i danh hiŒu MiŠn Vïnh Nghiêm thu¶c
Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam ThÓng NhÃt. V§i tÜ cách huynh trÜªng phøng pháp tôi ÇÜa š ki‰n phäi áp døng
theo Çúng hi‰n chÜÖng cûa Giáo H¶i Çã ki‰n lÆp chÙ không nên thành ki‰n ÇÎa phÜÖng theo cäm tính.’
Vì vÆy khi hai t° chÙc PhÆt Giáo Çã thÓng nhÃt thành MiŠn Vïnh Nghiêm thu¶c Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt
Nam ThÓng NhÃt thì nguyên hai t° chÙc GñPT nÀy thÓng thu¶c Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam ThÓng NhÃt miŠn
Vïnh Nghiêm. Ti‰p l©i, Bác Tâm Thông NguyÍn ñÙc L®i, trÜªng Çoàn và các thành viên TuŒ Linh NguyÍn Công
Sän, Phúc Trung Huÿnh Ái Tông ÇŠu nhÃt quán quan Çi‹m phän bác diÍn trình cûa Ti‹u ban N¶i Quy. Sau Çó,
ti‹u ban dung hòa ÇÜa š ki‰n:
‘Xin ghi nhÆn š ki‰n cûa Çåi bi‹u Çoàn Vïnh Nghiêm, Ç‹ trình Ban T° ChÙc ñåi H¶i và së có s¿ ti‰p xúc v§i vÎ
TrÜªng ñoàn, trÜªng ban hÜ§ng dÅn GñPT/GH Tæng Già/B¡c ViŒt.’
S¿ viŒc tåm °n ÇÎnh, Ç‹ có nh»ng tham khäo sau gi»a Ban t° chÙc v§i bácNguyÍn ñÙc L®i và gián ti‰p
cûa ThÜ®ng T†a chánh Çåi diŒn GHPGTN/MiŠn Vïnh Nghiêm.
Tan h†p cûa Ti‹u ban, vào cuÓi ngày tôi (NhuÆn Pháp) ÇÜ®c anh TuŒ Linh (tôi m§i quen khi 2 t° chÙc
GñPT h®p thành phái Çoàn d¿ Çåi h¶i) vui vÈ trò chuyŒn và cho bi‰t m¶t chuyŒn nóng sÓt và ngåc nhiên ÇÓi v§i
tôi: ‘ThÆt là vô tình tôi låi ÇÜ®c x‰p cùng v§i bác ª ti‹u ban N¶i Quy. Tôi bi‰t Bác là ngÜ©i ª Hu‰, nhÜng låi sinh

hoåt tåi GñPT/GHTG/BV nên chúng tôi Ç¥t nhiŠu š nghï vŠ Bác tåi ÇaÎ h¶i, së hÜ§ng theo quan Çi‹m cûa phÀn
Çông các huynh trÜªng miŠn Trung-HuŠ vŠ MiŠn Vïnh Nghiêm. ñó là ÇiŠu bÃt ng© trái v§i nh»ng ng© v¿c cûa
anh em chúng tôi, khi Bác ÇÜ®c x‰p vào ti‹u ban N¶i Quy. Cho nên hành xº phän Ùng t¿ nhiên cûa Bác, th‹ hiŒn
s¿ chân chính, không xu th©i, ÇÎa phÜÖng tính.’ ñáp l©i m©i cªi mª cûa Anh TuŒ Linh, tôi cám Ön và tÕ bày: ‘Là
ngÜ©i phÆt-tº, nhÃt låi là huynh trÜªng, tôì Ç‰n v§i Çåo PhÆt thuÀn lš : PhÆt, Pháp, Tæng bäo. Tình lam trong Çåo
PhÆt, không có s¿ phân biŒt, câu chÃp, và phäi tuân thû hi‰n chÜÖng Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam ThÓng NhÃt Ãn
ÇÎnh, v§i tÜ cách Çåi bi‹u tham d¿ Çåi h¶i, thân tâm tôi than thän v§i trí tuŒ chánh niŒm, không có tà ki‰n ho¥c bÎ
kéo theo Çòn bÄy câu chÃp vø l®i.’
Sau các bu°i h†p chuyên ÇŠ cûa các ti‹u ban và t°ng k‰t chung, Çåi h¶i ti‰n hành cu¶c bÀu cº Ban HÜ§ng
DÅn Trung ÜÖng GñPTVN:
Anh Võ ñình CÜ©ng TrÜªng Ban
ñåo h»u Tâm Thông NguyÍn ñÙc L®i, Çåi diŒn GñPT miŠn Vïnh Nghiêm
ChÎ Tâm HuŒ ñoàn ThÎ Kim Cúc U› viên n» PhÆt tº
Anh TuŒ Linh NguyÍn Công Sãn, và anh Phúc Trung Huÿnh Ái Tông tham gia vào h¶i ÇÒng
ÇÎnh cÃp.
ñåi h¶i huynh trÜªng toàn quÓc k‰t thúc v§i lÍ b‰ måc. Gia Çình PhÆt Tº (nguyên Giáo H¶i Tæng Già và
H¶i ViŒt Nam PhÆt Giáo) miŠn Vïnh Nghiêm t° chÙc Çåi h¶i bÀu cº Ban HÜ§ng DÅn GñPT miŠn Vïnh Nghiêm
tåi chùa PhÜ§c Hòa, ÇÜ©ng Phan ñình Phùng ngày 19/7/1964, dÜ§i s¿ chÙng minh cûa ban Çåi diŒn GHPG miŠn
Vïnh Nghiêm và quš anh Ban HÜ§ng DÅn GñPT trung ÜÖng, và bác Tâm Thông, Çåi diŒn GñPT miŠn Vïnh
Nghiêm.
Sau Çó, ban hÜ§ng dÅn GñPT Trung ÐÖng ban hành quy‰t ÇÎnh sÓ 158/HDTÐ Qñ ngày 15/8/1964 duyŒt
y thành phÀn Ban HÜ§ng DÅn Vïnh Nghiêm.
S¿ viŒc Çáng ti‰c xãy ra, Ç‹ di hÆu tình cäm cho cá nhân và các hoåt Ç¶ng cûa GñPT miŠn Vïnh Nghiêm
trong quän trÌ ÇiŠu hành cÛng nhÜ ÇÓi v§i m¶t thi‹u sÓ thành viên cûa Ban HÜ§ng DÅn.
Vài dòng kš vãng nh¢m ‘ôn cÓ tri tân’ cûa ‘nghiŒp phÆt tº’ mong Anh ChÎ Em ‘áo lam’ suy nghiŒm và
thông cäm, cÛng nhÜ thÙ l‡i n‰u lÃy cäm tính cho là ‘Ça ngôn’.

Phøng S¿ Chúng Sanh Là Cúng DÜ©ng ChÜ PhÆt
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My-nhon xin k‹ låi nh»ng ÇiŠu m¡t thÃy, tai nghe,
miŒng cÜ©i, tim thÜªng thÙc . . Ç‹ các anh chÎ hÒi
tÜªng låi ho¥c tÜªng tÜ®ng thêm cho thèm, Ç‹ lÀn
H¶i Ng¶ sau th‰ nào cÛng phäi góp m¥t vì cu¶c Ç©i
Çó có bao lâu mà h»ng h© phäi không quš anh chÎ?
Không nh»ng chÌ ª häi ngoåi chúng ta náo nÙc hân
hoan ch© Çón ngày H¶i Ng¶ mà ACE Ái H»u kh¡p
nÖi ÇŠu mong ngóng và ch© Çón tin tÙc và k‰t quä
cûa ngày lÎch sº này. Bác NhuÆn Pháp Çã hÒi h¶p lên
mång lÜ§i internet theo dõi H¶i Ng¶ sát nút, còn hÖn
là theo dõi World Cup.
Mª ÇÀu, xin m©i quš anh chÎ nghe
ti‰ng nói cûa trÜªng Phúc Ân Nghi
Yên vang lên tØ trong nÜ§c, tâm s¿
v§i TrÜªngTâm Trí Quang Vui sau
khi ÇÜ®c xem nh»ng tÃm hình Ban
T° chÙc San Jose chào Çón quš vÎ quan khách và
thành viên vŠ s§m Ç‹ tham d¿ ngày H¶i Ng¶:

Thân kính gởi Trưởng Không Buồn
Lâu lắm em mới được nguồn vui chung
Thầy Chính Tiến Nguyễn Đức Long
Và Cô đã tới họp cùng anh em
Có cả trưởng Lê Thị Dung
Đã được đón tiếp vô cùng thân thương
Kỳ này Hội Ngộ Vĩnh Nghiêm
Chắc chắn mang lại bao nguồn vui chung
ThÆt Çúng nhÜ vÆy, ai có m¥t tåi H¶i
Ng¶ 2005 cÛng phäi công nhÆn
TrÜªng NguyÍn ñình ThÓng cÜ©i mím
chi suÓt tØ lúc TrÜªng ThiŒn Thanh
ñ¥ng ñình Khi‰t

ÇÜ®c ‘áp täi’ lên chÙc Tân TrÜªng Ban. TrÜªng
ThÓng cÙ nhÜ ngÜ©i Çang Çi trên mây ª Ç¶ng hoa

vàng, vÓn dï TrÜªng hiŠn hòa ít nói, b‡ng cÜ©i nhiŠu
hÖn và nói nhiŠu hÖn, suÓt nhÜ vÆy . . cho Ç‰n
ngày chia tay, dÍ thÜÖng làm sao! TrÜªng Khi‰t thì
thÃy mà thÜÖng. Xin m©i m†i ngÜ©i xem låi tÃm
hình trÜªng Khi‰t th¡p nhang nhÆn lãnh tr†ng trách.
Không bi‰t TrÜªng Çang khóc vì xúc Ç¶ng hay khóc
vì sao, ai bi‰t !?? LÀn ÇÀu tiên sau bao nhiêu næm
núp trong bóng tÓi, m‡i lÀn Ç‰n kÿ h¶i ng¶ låi nghe
TrÜªng ta thán: ’Các anh ÇØng có ép em, có ch‰t em
cÛng không làm.’ . . NhÜng Ç‰n kÿ H¶i ng¶ 2005
này, TrÜªng nhìn trÜ§c nhìn sau: TrÜ§c m¡t thì
ch£ng còn ai, các anh Çã trên løc tuÀn cä, ngoänh låi
sau lÜng thì Çàn em m¶t Çám. NgÜ§c lên trên thì tÃm
bi‹n Ái H»u GñPT VÌnh Nghiêm ch» tr¡ng trên nŠn
xanh s© s© ra kia, ngoänh m¥t làm ngÖ sao Çành.
Ngó xuÓng ÇÃt thì thÃy Çôi bàn chân . ‘Chân cÙng Çá
mŠm vì t° chÙc thân yêu.’
TrÜªng phäi ngÆm ngùi ÇÜa vai ra gánh dù r¢ng trên
vai trÜªng còn bi‰t bao nhiêu trách nhiŒm to tát mà
trÜªng Ça mang tØ ngày sÓng ki‰p tha hÜÖng.
ThÆt cÛng có cái ÇiŠm: ThÜ©ng khi TrÜªng Khi‰t ít
Çem theo áo lam, lÀn này ai xui ai khi‰n không bi‰t,
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trÜªng Khi‰t vØa khoác lên ngÜ©i màu áo thân
thÜÖng thì bÎ ôm vào lòng AHVN ngay, ôm m¶t cách
ch¥t chë !
Ÿ các h¶i Çoàn khác ngÜ©i ta Çua nhau dành chÙc
tÜ§c, ª AHVN vì hy sinh mà phäi lãnh chÙc nghïa là
lãnh trách nhiŒm trÜ§c t° chÙc.
ChÙng ki‰n nh»ng diÍn ti‰n tåi phòng h¶i nghÎ, ai
cÛng phäi công nhÆn m¶t nét son Çáng hãnh diŒn cûa
t° chÙc mình: Muôn ngÜ©i nhÜ m¶t, ai cÛng vì
AHVN, ai cÛng quên mình Ç‹ lo cho s¿ tÒn vong cûa
AHVN. ñiŠu này khi‰n My-nhon thÃy rõ anh
ThÓng, anh Vui, anh Khi‰t ..v..v.. cÛng là anh Thu.
Ngay khi vŠ Ç‰n nhà sau Çåi h¶i, My-nhon Çã vào
phòng th© nhìn hình anh Thu, mÌm cÜ©i và nói v§i
anh :’Anh Khi‰t dính chÃu m¶t ÇÜ©ng tuyŒt chiêu rÒi
anh Thu Öi!’ Vì Çã nhiŠu lÀn trong quá khÙ anh Thu
rÃt muÓn trao ng†n c© AHVN Ç‰n tay anh Khi‰t mà
chÜa ÇÜ®c. ñây cÛng là s¿ mong muÓn cûa nhiŠu
ngÜ©i.

Gi»a lúc m†i ngÜ©I còn ngÆp tràn trong cäm xúc và
xôn xao h¶I h†p, š ki‰n Ç‹ bÀu Ban ChÃp Hành, m¶t
sáng ki‰n xuÃt s¡c cûa các anh ÇiŠu hành và hoåt náo
viên trong bu‡i H¶i Ng¶ Çã gíúp Bän Tin ‘Góp Gió
Thành Bão’ ( xin chân thành cäm tå) b¢ng cách phát
phi‰u Ç‹ m†i ngÜ©i ghi låi cäm tÜªng nóng h°i vØa
th°i vØa vi‰t cûa mình. Xin m©i các anh chÎ Ç†c
tØng l©I chia xÈ Ç‹ nh© chính mình Çã vi‰t lên nh»ng
l©i này, Ç‹ thÃy cäm giác này cÛng là cäm giác cûa
mình dù không phäi mình là ngÜ©i Çã vi‰t lên. Træm
trái tim Çã cùng m¶t nhÎp thÜÖng yêu, træm tÃm lòng
Çã cùng hÜ§ng vŠ s¿ sÓng còn, thành båi cûa Ái Hºu
Vïnh Nghiêm. Có ngÜ©i vi‰t chÌ vài dòng mà chÙa
chan tình cäm, có ngÜ©i vi‰t ÇÀy hai m¥t t© giÃy nhÕ
mà còn quay låi vi‰t vòng lên các viŠn còn trÓng cûa
giÃy. . mà vÅn chÜa h‰t š tình. ñây chính là chÃt
liŒu xây d¿ng lên t° Ãm Ái H»u Vïnh Nghiêm.thân
thÜÖng.
-

H¶i ng¶ thành công nh© nhiŠu con
tim AHVN Çã ÇÆp cùng m¶t nhÎp.
Xin m©i các anh chÎ l¡ng nghe l©i
nguyŒn cÀu chí thành cûa TrÜªng
Tâm Trí Quang Vui trong ngày ñåi
h¶i 31-12-2005:

- Xin nguyện cầu chư tôn đức một thời đã độ
lượng che chở cho chúng con GDPT Vỉnh
Nghiêm…. Xin phù hộ cho chúng con được
“Chận Thành trong tâm.. để hồi hướng công
đức hương linh quý vị Huynh Trưởng và đoàn
sinh đã trãi dài phù hộ cho chúng ta, những lam
viên sống tha hương xa nhà được nghiệp
chướng tiêu trừ, đời sống an lành thanh tịnh.

Trên bàn Chû t†a, TrÜªng
Huynh Chính Ti‰n NguyÍn
ñÙc Long Çã bày tÕ tâm tình
tru§c gÀn 70 thành viên
AHVN:
-

Tôi rất vui mừng và xúc động được gặp lại
các anh chị thuộc gia đình họ GIÁC tiền thân
của miền Vĩnh Nghiêm mà tôi đã từng sống
và sinh hoạt với quý anh chị gần nửa thế kỷ.

-

HộI Ngộ này là tình áo
Tất cả anh chị em
mong muốn đoàn
thương yêu. (Nguyển
Ngọc 648 N. Jackson
San Jose)

lam.
đều
kết
Bích
#10

Ước mong tính Lam đậm
đà mở rộng lan rộng tới
đàn con đàn cháu tiếp
bước chúng ta. (Lê Thị
Tuyết SJ)

Vui là vui quá vui không biết
nói gì đây! Vì được gặp lạI
những ngườI bạn áo lam
sau 45 năm ở xứ lạ quê
ngườI thật đúng là quả đất
xoay tròn. Vui là vui quá vui- Không thể nào
quên được buổi hội ngộ 2005 này (Diệu Phúc
Phùng Thị Thọ - Maryland)
-

-

Nhận được Bản Tin cho
biết Hội Ngộ Vĩnh Nghiêm
2005 sẽ tổ chức tại San
Jose, tôi đã vội vàng liên
lạc với anh Thống, người
chỉ được biết tên, chưa
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từng được gặp mặt. Qua điện thoại tôi rất cảm
động qua giọng nói của anh thân tình vồn vã.
Tôi đã mua vé máy bay, điền phiếu tham dự và
mong đợi cho một ngày đi xa. Đến San Jose, tôi
được gặp anh Thống, anh Vui và tất cả những
anh chị đã quen và chưa quen. Cuối cùng tất cả
trở thành anh em thắm thiết, cảm động như
thời còn cầm đoàn sinh hoạt. Một người mà tôì
chỉ biết qua Bản Tin là chị Khánh Ninh, lo nhiều
công việc cho Ái Hữu Vỉnh Nghiêm tới sau, được
giới thiệu với mọi người nhưng chị lại ở trong
góc nhà nên một số anh chị chưa thấy, tôi đã
yêu cầu chị tiến lên để mọi người được thấy chị.
Cuộc vui nào cũng sẽ qua đi. Nhưng đây là một
kỷ niệm khó quên. (Nguyễn Văn Lâm Virginia)

Riêng tôi rất xúc động và
vui nhiều lắm. Mong rằng
tình lam sẽ mãi mãi bền
chặt và hoa Lam sẽ nở
rộn ràng và mãi mãi (Diệu
Thúy Lê Xuân Mai -Chị
Ngô Mạnh Thu - - Cali)

-

-

Trong tôi thật là vui, vui vì
kỳ Hội Ngộ 2005 Anh Em về
thật là đông đủ. Tôi có gặp
lại Anh Chị Em trong đó có
nhiều người tôi chưa từng
gặp, có nhiều người đã
nhiều năm bây giờ tôi mới có duyên gặp lại,
nhất là thầy Chính Tiến. Trong cái vui cũng
không khỏi có cái buồn và lo ngại. Lo vỉ không
biết tân ban chấp hành kỳ này có lèo lái
AHVN/HN đi đúng những gì mà anh em kỳ vọng
trong Hội Ngộ này không? Xin nguyện cầu tam
bảo hộ trì . (Chân An Định Trần Hồng Loan)
-

-

-

Vui tươi và Vui Tươi !
Toàn những bộ mặt vui
tươi. Ai cũng vui, chỉ thấy
những bộ mặt vui thôi, tôi
cảm thấy cuộc đời thật
vui, và nhận ra rằng làm

cho mọi người vui thì mình càng vui hơn.
-

Mới thấy mặt nhau lần
đầu, mà như đã quen từ
lâu. Người ở tận đâu đâu
mà bỗng nhiên gặp nhau,
thân nhau. Cám ơn người
Đại Hội. (Nguyễn Đình
Nam & Phạm Thị Hương –
Texas)

Tôi cùng vợ và hai con:
Một trai Đặng Trần Đức
từ NewYork và một con
gái Đặng Trần Thùy Mai
từ Washington DC vê dự
đại hội chứng tỏ tinh
thần Ái Hữu của gia
đình tôi đã đủ chưa xin
quý
vị
cho
điểm
nhé.(Hồng Huy Đặng
Trần Hoa & Nguyễn thị
Am – Garden Grove CA)

Thân Thiết + Vui vẻ .
(Diệu Thanh Trần Thị
Thanh Minh – Maryland)

Thật là tuyệt vời!! Bao nhiêu mái đầu bạc
như được nhuộm xanh. Các anh chị hiện diện
trong đêm “tiền hội ngộ”, tôi không thể kể ra vì
không thể nhớ đủ, nhưng điều chắc chắn là tình
lam dạt dào. Rất nhiều anh chị đã lâu không
gặp nhau, thậm chí có nhiều anh chị đã gặp lại
nhau tạ đây sau hon 30 năm xa cách. Xa cách
về không gian và cả xa cách về thời gian. Buổi
họp mặt “tiền hội ngộ” diễn ra tại tư gia anh
Tâm Trí Nguyễn Quang Vui. Nét mặt ai cũng
hớn hở tươi cười. Những nụ cười rạng rỡ. Cười
cười nói nói. Ai cũng vồn vã chào hỏi tâm tình
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như thể sợ rằng không nói ngay không còn dịp.
Ai cũng có bạn hàn huyên, chỉ duy chủ nhà một
mình đi tới đi lui. Có khi anh đứng một góc
nhìn mọi người rổi tự mỉm cười với mình. Rồi
anh vào bếp coi còn gì thiếu không! Có lúc anh
lại luc lọi lấy bao nylon … gom rác. Ôi một việc
làm thật khiêm tốn! Một huynh truởng !! Tôi
cũng bắt gặp một người đi gom rác : Anh Đặng
Đình Khiết. Tôi chợt nhớ lại trong một buổi học
Phật Pháp: Phật sự không phân
cao thấp, quét nhà hay cúng
Phật với tậm hoan hỷ, thanh tịnh
cũng thể như nhau. Một người

Hùng cûa chÎ thay nhau tr¿c ª Çây tØ sáng. Hình
änh thân ái ÇÀu tiên này Çã theo tôi trong suÓt
nh»ng ngày H¶i ng¶, dù BTC có sÖ sót nào cÛng
không Çáng k‹.! (Nguyên văn Quỳnh,tài xế của
Diệu Thu Nguyễn thị Tâm – Santa Barbara CA)

Sau khi ñåi H¶i ‘Tan Hàng! CÓ G¡ng!! ‘ , các anh
ÇiŠu Ç¶ng chÜÖng trình Çã thu lÜ®m tÃt cä các ‘giÃy
ghi cäm tÜªng’ này và trao låi cho b°n báo phóng
viên, nên bên cånh nh»ng trang giÃy dÍ hi‹u ghi trên,
Bän Tin còn thu lÜ®m ÇÜ®c m¶t vài trang giÃy hÖi
khó hi‹u, cÛng xin trình làng Ç‹ chúng ta cùng ‘khó
hi‹u’ cho vui :
-

nữa với dáng gầy gầy, nhanh
nhẹn
haycòn
nhíu
mày,bận tâm suy tính cho
nhiềunhưng
điều lại
anh
đang

công việc tiếp theo. Khi cần trao đổi nói chuyện

anh
thường
tới đi lui,
với cũng
ai, anh
nóihay
vớiđigiọng
nhỏ nhẹ, trầm ấm,

Thứ hai lấy cây bông và nhẫn về cho
Mai. (không ghi tên) .

Anh chÎ nào ghi Ç‹ nh§ mà låi quên không Çem theo
bùa, hy v†ng anh chi không bÎ Mai cho ngû ngoài
nhà xe vì không lÃy bông và nhÅn vŠ cho Mai. 

nhưng quyết đoán!.. Xin để quý anh chị nghĩ
xem người ấy là ai ???  (Minh Đạt Đặng Đình
Dũng) 12-30-05 San Jose.

hình như có

-

-

Đây là một Hội Ngộ Lịch
Sử vì những người về
tham dự nói lên một ý chí
: Gìn giữ Ái Hữu Vĩnh
Nghiêm Hải Ngoại. (Thiện
Thanh Đặng Đình Khiết –
Washington DC)

Anh Khiết chọn hai phó
ban di, rồi sau đó em sẽ
làm lính cho anh Khiết sï
! 

Xin t¿ thú trÜ§c bình minh, My-nhon Çã nhÆn låi
chính câu mình vi‰t an ûi chi‰n sï TrÜªng Ban sau
khi ngài ngÆm ngùi nhÆn lãnh... chÙc ông BÀu
AHVN.

Buổi Hội Ngộ thật đầm
ấm, tràn đầy tình huynh
đệ Ái Hữu Vĩnh Nghiêm.
Nhiệt liệt tuyên dương
sự tổ chức Hội Ngộ
2005 thật hoàn hảo, đầy
tình lam của ban Tổ
chức Bắc Califorina San

Jose. M¶t hình änh mà tôi rÃt là cäm Ç¶ng và

ghi nh§ là 2 gi© trÜa ngày TiŠn ñåi H¶i, chúng
tôi t§i Khách sån ‘’Motel 6’’, chÎ Khánh Ninh
mª cºa xe ra Çón chúng tôi là nh»ng ngÜ©i ÇÀu
tiên Ç‰n Khách san mà chÎ KN Çã cùng ông Xã
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Vài l©i ghi nhÆn ÇÜ®c ª hành lang:
 ‘Tôi Ç®i 30 næm m§i có ngày này! Ông Khi‰t
lên chÙc TrÜªng Ban ch¡c tôi cÛng có Lexus mà
xài’ ( TrÜªng ñ¥ng ñình Chính- em TrÜªng ññ
Khi‰t)
 ‘Chà! ´t nhÃt trong giòng h† mình cÛng có ngÜ©i
quan chÙc ch§ !’ Anh ñ¥ng ñình Tuân, h† hàng
trÜªng ññK.
 ‘Nhìn m¥t anh ThÓng kìa.. nh chÜa ch¡c là änh
còn sÓng.. ‘ (Anh ñÎnh San Jose nói vŠ anh
ThÓng trong lúc bÀu cº)
 ‘Sao anh ThÓng cÙ tûm tÌm cÜ©i nhÜ trúng sÓ
Ç¶c Ç¡c!’ (ChÎ H¢ng: anh Khi‰t trúng cº thì anh
ThÓng trúng sÓ)
 ‘Anh Vui tåi bàn chÛ t†a tuyên Ç†c k‰t quä danh
xÜng AHGñPTVNHN mà mÒ hôi ra thành hàng,
Çôi tay run run, ánh m¡t dÎu hiŠn . ‘ .( Anh
Hùng)
Tóm låi, ai cÛng khen H¶i Ng¶ 2005 m†i ngÜ©i Ç‰n
v§i tình thÀn rÃt là h®p tác dù thành viên tham d¿
hÖn 60 ngÜ©i mà không có ai ngÜ®c dòng. Không
khí bu°i h†p rÃt thân thi‰t nhË nhàng.
ñi H¶i Ng¶ 2005 vŠ , ngoài tình cäm chÃt chÙa ÇÀy
lòng, anh chÎ nào cÛng tay xách nách mang m¶t m§
nh»ng quà cáp nào là món quà chính thÙc cûa Ái
Hûu VÌnh Nghiêm do Ban Báo Chí th¿c hiŒn là cuÓn
Chào MØng H¶i Ng¶, (chÎ DiŒu Ng†c Cao Minh
Châu in t¥ng), còn có DVD hình änh bÓn lÀn H¶i
ng¶ cÛ do chÎ DiŒu Thu NguyÍn ThÎ Tâm bi‰u không
CuÓn sách Tâm BÃt Sinh cûa Bankei do SÜ cô Thich
N» Trí Häi dÎch do gia Çình anh chÎ ñÙc Minh

NguyÍn H»u Th† Ãn tÓng và kính t¥ng, cuÓn CD thÖ
cúa chÎ DiŒu Khoan Lê ThÎ Dung thân t¥ng. Bäng tên
Çeo trÜ§c ng¿c do anh chÎ Ng†c Låc HÒng Loan ûng
h¶, các cuÓn kinh sách và CD khác cûa các vÎ Månh
ThÜ©ng Quân, và m¶t sÓ kem thoa tay do chÎ Lê ThÎ
Trà thân t¥ng cho m¶t vài thành viên n». Ÿ Çåi h¶i
ÇÜ®c æn uÓng ngon lành và Çày Çû, chÎ Tuy‰t anh
Khanh Çem thêm thÙc æn Ç‰n h¶i ng¶, anh Khanh
chøp hình, anh Chính quay phim. Riêng Ban Báo Chí
nh© hoåt Ç¶ng liên ti‰p ra K› Y‰u, rÒi tÆp Chào
MØng H¶i ng¶.. . nên ÇÜ®c chÎ HÒng Loan t¥ng quà
riêng. My-Nhon nhÆn quà mà lòng áy náy:ñây là
phÀn thÜªng cûa chÎ cho chúng em, còn chÎ thì ai
t¥ng quà cho chÎ Çây? ChÎ cÛng Çã hy sinh và lo l¡ng
rÃt nhiŠu cho AHVN trong th©i gian ‘’chòng chành
nhÜ nón không quai’’ vØa qua.
Ban T° chÙc AHVN B¡c Cali làm viŒc h‰t mình, lo
m†i thÙ tØ A-Z. TiŠn ñåi H¶i và Hæu ñåi H¶i thì tø
tÆp ª nhà anh Vui & chÎ Ngân, ACE cÙ t¿ nhiên nhÜ
ngÜ©i Hà N¶i, coi nhÜ nhà cûa mình. Ngoài ra còn
m¶t bu°i æn bún tåi nhà anh Hùng chÎ Ng†c vui thiŒt
là vui.
Khi Ç‰n thæm Tu ViŒn Kim SÖn ÇÜ®c ThÀy trø trì
cho trà Çàm thân mÆt Ãm cúng, låi xuÓng nhà khách
dùng cÖm trÜa v§i quš ThÀy Cô, khi vŠ låi ôm theo
m¶t vài quy‹n sách và bæng giäng cûa tu viŒn. ChÜa
k‹ bu°i tiŒc chia tay cûa AHVN tåi nhà hàng.
ChuyŒn dài k‹ hoài không h‰t. Vui thiŒt là vui.
ThÆt Çúng câu ‘Không Çi l‡ l¡m ai Öi. ñi rÒi m§i
thÃy l©i Öi là l©i’ 
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My-nhon

M¶t vài hình änh trong H¶I ng¶

ñÒng v® ÇÒng chÒng
Tát bi‹n ñông cÛng cån

‘Tôi chøp cä ngàn tÃm hình, nhÜng

‘Vui quá, Tôi phäi uÓng h‰t nh»ng
chai nÜ§c này Ç‹... æn mØng’

Bän K‰t Ð§c quan tr†ng l¡m!!!

‘VŠ Úc, tôi còn nh§ các anh chi mãi!!’

‘Tôi cÛng vui,...’
..’

‘Em rÃt vui g¥p låi các anh chi cûa
ngày xÜa‘

‘Cháu là Tham d¿ viên... Nhí nhÃt
trong H¶i Ng¶‘

‘Em xin gi§I thiŒu...’

‘Mình Ç‰n Çúng gi© mà!!!’

Mãy chøc næm m§i.. Çoàn tø

‘Tân TB Çây rÒi ...!!!’
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‘Nhà Nông ˆn Gåo hÄm’

Nhớ Về Những
Giây Phút Ðầu của
buổi Tiền Hội Ngộ
ThiŒn Thanh ñ¥ng ñình Khi‰t
Viết từ Virginia.

Ðó là một ngôi nhà hai tầng khang
trang mang nhiều đường nét nghệ
thuật, có trồng nhiều loại cây trang
trí ở lối đi vào. Ngôi nhà nằm ở
một nơi chốn nào đó trong cái
thành phố mang một cái tên khó

đình với Anh và thỉnh thỏang trở về thăm lại chùa
xưa đòan cũ vào vài dịp chu niên của đơn vị.

quên,Thung Lũng Hoa Vàng! Ngay trước cửa là vài
gốc hoa trà muà đông đang nở rộ những đóa đỏ thắm
đứng bên cạnh vài gốc thông lùn xanh mưót như đón
khách phương xa trong không gian se lạnh và ẩm
ướt. Từng lớp mưa mỏng và nhẹ hạt bay bay trong
những ngày cuối năm dương lịch nơi đây làm nhớ
đến một Ðà lạt tháng Chạp mù sương, môt Huế hay
một Hà nội mưa phùn không ướt áo vào mỗi độ
Giêng, Hai khi đất trời vừa bước ra khỏi Tết.

Ðây là mái ấm cuả đôi vợ chồng, mà người chồng là
một trong những người anh lớn “có bề dầy sinh hoạt
gần bằng bề dầy của tổ chức GÐPT Việt Nam từ lúc
thành lập cho đến nay”. Và, chị cũng một thời cầm
còi điều khiển. Khá đông các em Oanh vũ nữ của chị
trong GÐPT Giác Minh từ những năm đầu thập niên
60, giờ đây có người đã trở thành bà nội hoặc bà
ngoại cả rồi. Chị ngưng sinh hoạt kể từ ngày lập gia

Ngôi nhà có một căn phòng khách thật lớn ở tầng
dưới mà trong chốc lát khoảng gần năm mươi người
chúng tôi, vừa già vừa trẻ, đứng thành vòng tròn sinh
hoạt vẫn cảm thấy thoải mái. Một phòng ăn nối liền
với phòng bếp chất đầy những món thực phẩm thơm
phức để chiêu đãi hết nhóm người này đến nhóm
người khác đang đổ tới từ nhiều nơi suốt mấy ngày
qua. Có món đặt mua, có món tự tay các anh chị làm
lấy. Ðặc biệt là món cá kho do chính anh trưởng, vị
chủ nhân ngôi nhà, đích thân chăm sóc phần nêm
nếm. Hôm đầu tiên là món cá kho khô, tới bữa nay
thì thành món cá kho có xâm xấp nước mà… vẫn
ngon chi lạ…
Ngay bên cạnh phòng ăn là một căn phòng bằng
kính, loại Sun Room, rất ‘trữ tình’, có dàn ánh sáng
spotlight gắn trên trần rọi xuống, có những chiếc ghế
sofa bọc nêm rất êm trông ra vườn sau với đôi ba gốc
cam hay chanh chi đó. Trong chớp mắt, căn phòng
bằng kính này đã bị nhóm đàn ông chúng tôi chiếm
ngự biến thành chốn bản doanh. Nơi đây, vừa là chỗ
của mấy vị còn phì phèo khói thuốc, vừa là chỗ họp
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hành chớp nhóang của mấy anh trong Ban Tổ Chức
và Ban Chấp Hành cũ. Việc chiếm ngụ xem ra hợp
tình hợp lý nên chẳng thấy ai lên tiếng phản đối. Vả
lại, thương mấy anh trong Ban tổ chức không hết, lấy
đâu ra chỗ để mà phản đối. Các anh, các chị cần một
chỗ ngồi xuống để nghỉ đôi chân trong ít phút rồi lại
tất tả đứng dậy, chạy đôn chạy đáo… Cứ nhìn anh
Trưởng Ban và vị phụ tá đắc lực không ai khác hơn
chính là phu nhân của anh…rồi mấy anh chị khác
còn lại của ban tổ chức cũng thế. Cứ chồng làm thì
…vợ cũng một tay. Cái truyền thống ‘Phu xướng,
phụ tùy’ của huynh trưởng GÐPT Vĩnh Nghiêm xem
ra được triêt để thưc hiện trong ban tổ chức lần hội
ngộ năm nay một cách rất tuyệt vời…

hoặc chị từng gắn bó với GÐPT kể từ lúc Miền Vĩnh
Nghiêm được công nhận trong Hiến Chương của
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất năm 1964
thì cũng có những anh, những chị mà thời điểm khởi
đầu sự nghiệp sinh hoạt GÐPT của họ tại chốn Tổ
đình là những ngày tháng âm thầm mang đậm nét lo
âu và đau thương mặc dù lúc đó chiến tranh đã chấm
dứt và lãnh thổ đã được thống nhất. Có những anh
những chị mà điểm đến tại những GÐPT họ Giác, họ
Minh ở miền Nam nước Việt là chỗ tiếp nối chiều
dài lịch sử trong sự cống hiến của họ cho bước xây
dựng và phát triển chung của tổ chức GÐPTViệt
Nam. Họ đến và mang theo bát ngát trầm hương của
một ngôi chùa cổ nào đó nơi đất Thần kinh in dấu
sông Hương núi Ngự… Vẫn về những con người,
cũng rất độc đáo, là, có những vị mà nơi chốn khởi
đầu của họ với GÐPT, khi nói đến, thì chính là lúc ta
đang lần giở các trang Sử cũ của thời Tự Chủ. Chốn
xuất phát của họ bắt nguồn từ ngôi chùa lịch sử, từng
là nơi tiếp chính thức các đoàn ngoại giao nước
ngoài trong những triều đại hiển hách xa xưa của dân
tộc. Chốn ấy, bên sóng nước Hồ Gươm, còn vang
vang tiếng hịch Dựng Nước, Giữ Nước một thời của
tiền nhân nước Việt: chùa Quán Sứ!
Tối hôm ấy, như được ghi trước trong chương trình,
là sinh hoạt tiền hội-ngộ. Càng gần giờ sinh hoạt thì
lượng người càng lúc càng đông. Người đến từ phiá
nam cuả Cali, kẻ đến từ miền Trung nước Mỹ. Nếu
có những người về từ các tiểu bang phiá miền đông
xa tắp, thì lại có người vượt hơn nửa vòng trái đất
đến từ xứ Úc nơi gần tiếp giáp với khu vực đáy của
quả địa cầu…Những tiếng chào thăm náo nhiệt chen
lẫn những tiếng cười hạnh ngộ nổ râm ran như pháo
tết. Người thì đã hơn hai năm rồi mới gặp, kẻ thì
…có lẽ cũng gần chục năm rồi đó nhỉ? Vẫn chưa hết,
vì…”Kia kià, chị ấy với em từ hồi 75 đến nay mới
gặp lại đấy.” Nhưng, cảm động hơn hết, khi một vóc
Dáng với mái tóc bạc như cước vừa chậm chậm

Những người từ nhiều nơi về, chúng tôi, có người
thì nguồn gốc xuất xứ giống nhau vì cùng một đơn vị
cũ, nhưng cũng có người mà đơn vị và thời điểm
khởi đầu khác nhau… Tuy nhiên, nếu nói về thời
gian thì hầu hết đều có ‘thâm niên’ vài chục năm trở
lại với tổ chức. Có vị có thời điểm bắt đầu từ lúc
Giáo hội Tăng già Bắc Việt tại miền Nam thành hình
(1955), có người khởi sự cùng thời với Hội Việt
Nam Phật Giao tại miền Nam (1956). Nếu có anh
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bước vào… ”Vị nào trông quen quen thế kia???”
Những tiếng hỏi nổi lên xôn xao, những cặp mắt đổ
dồn về phia người ấy. Vị chủ nhân ngôi nhà nhanh
nhẹn cất tiếng sang sảng như tiếng chuông, tiếng
khánh thưở nào: “Thưa quý anh, quý chị, tôi xin
được phép giới thiệu…đây là Huynh trưởng Trưởng
lão Chính Tiến, và phu nhân….” Căn phòng như yên
lặng một phút rồi rộ lên những tiếng chào ngạc nhiên
đầy xúcđộng và mừng rỡ… Phần lớn mọi người hiện
diện, hơn 40 năm qua, đã không gặp Trưởng Lão,
người có công hạnh rất lớn trong việc xây dựng và
phát triển các đơn vị GÐPT đầu tiên của Giáo hội
Tăng già Bắc Việt tại miền Nam. Những cái xiết tay,
những cái chòang vai đầy chân tình…Những bàn tay
chắp lại thành những búp sen Từ-Ái, cúi thấp người
xuống, trong một sát na, trao cho nhau nồng ấm tình
người, tình đạo và hồn Quê…

Tiếng Hát Không Lời

NgÜ©i

phø n»,
Mang tuy‰t vŠ tháng hai.
Gíó Çông còn ª låi
Ti‰ng hát mØng xuân, nhÜ ti‰ng thª dài
NgÜ©i phø n»,
Tóc xõa b© vai,
BÒng bŠnh trôi Çôi ngã.
Dòng tóc Çen,
Çan vòng tròn k› niŒm,
A’o tr¡ng TrÜng VÜÖng,
khép nép nø cÜ©i say.
Chim tÌnh thÙc , líu lo gi†ng hát.
L©i t¿ tình,
Gºi theo lá me bay.

Căn phòng khách của ngôi nhà giờ đây trở nên khá
chật chội với người và rộn ràng huyên náo. Những
căn phòng nơi phiá trên lầu bây giờ cũng la liệt
những chiếc va li hoặc xắc tay. Căn phòng bằng kính
như nêm cứng thêm với mấy đợt người vừa đến.
Mấy vị phì phà điếu thuốc giờ đây tự động đi ra bên
ngoài hít thật nhanh vài hơi chót để trở lại bên trong
cho kịp hòa cùng lời ca…”Anh em ta về…Một, Hai,
Ba, Bốn, Năm…” Những âm thanh hạnh phúc bắt
đầu cho sinh hoạt khai mạc đêm Tiền Hội Ngộ vừa
nổi lên giục giã…

Dòng tóc båc,
Trôi vŠ træng Tâm DiŒu,
Áo Lam phû Ç©i,
soi bóng Læng Nghiêm
Trong tÌnh mÎch, hai nhánh sông g¥p g«,
HËn v§i trùng dÜÖng,
Tao ng¶ m¶t con thuyŠn.
NgÜ©i phø n»,

Thì thÀm v§i Quan Âm
TÜ®ng ÇÙng yên, ngàn næm không nói,
MÌm cÜòi,
nhåc khúc nhành dÜÖng,
Tim ngÜòi,
hát ÇiŒu TrÀm HÜÖng,
không l©i.

NhÜ Không Võ Væn Phú

Ta cÙ tÜªng trÀn gian là cõi thÆt
Th‰ cho nên tÃt bÆt Ç‰n bây gi© .

5 tháng 3, 2006
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NgÜ©i ti‰p nÓi ..
(Tän mån H¶i Ng¶ AHgdptVNg/HN2005)

Tâm Trí NguyÍn Quang Vui

Hôm nay

PL 2549, ngày 1 tháng
12 ƒt DÆu (29-12-2005) khai måc
h¶i ng¶ là bu°i L‹ PhÆt tåi chùa
Giác Minh Palo Alto California..
ñÜ®c s¿ chÙng minh cûa ThÜ®ng t†a Thích dÙc
TuÃn, thay m¥t Hòa ThÜ®ng Thanh Cát (tu°i già sÙc
y‰u).. Chû lÍ TrÜªng läo cÃp DÛng Chính Ti‰n
NguyÍn ÇÙc Long, ti‰n hành bu°i l‹ theo nghi thÙc
tøng niŒm GñPT.. ñåi bi‹u tham d¿ lÀn h¶i ng¶ này
khá ÇÀy Çû, tØ Úc Châu Ç‰n các ti‹u bang trên toàn
quÓc Hoa Kÿ.. L©i kinh ti‰ng kŒ theo làn khói hÜÖng
thÃm vào tim máu anh chi em quy‰t .. "chân thành
trong tâm .." Ç‹ l¡ng nghe nhau mà thÜÖng hi‹u
nhau nhiŠu hÖn, trí tuŒ sáng suÓt Ç‹ Çoån trØ phiŠn
não bÃt ÇÒng dÎ biŒt cûa nhau, tåo cho nhau nguÒn an
låc bÃt tuyŒt tØ hôm nay và mãi mãi vŠ sau .. Th©i
gian h¶i ng¶ 2005 nhÜ là lÍ cÀu an dài, chúng ta

kh¡p m†i nÖi không k‹ ÇÜ©ng xá xa xôi, vÜ®t qua
m†i khó khæn xÙ ngÜ©i, cÛng vì thÜÖng nh§ nhau
mà tìm vŠ v§i nhau, bi‰t chØng Çâu Çây là lÀn cuÓi

g¥p m¥t .. vô thÜ©ng mà. Chúng ta chí tâm cÀu
nguyŒn cho nhau .. . " Gia Çåo yên vui - BÎnh tÆt tiêu
trØ - DÙt såch m†i nghiŒp chÜ§ng phiŠn näo .." .
Hånh phúc thay khi Ü§c nguyŒn này ÇÜ®c thành s¿
thÆt.. Chúng ta là anh em ru¶t thÎt tâm linh không
huy‰t thÓng mà, cho nên gia Çåo (gdpt) phäi luôn an
lành thanh tÎnh, bÎnh cûa chúng ta là bÃt ÇÒng dÎ biŒt,
phiŠn näo là càng lo cho s¿ tÒn vong gdptVN là
càng gây kh° Çau cho nhau ..
M¥c dÀu Anh ChÎ Em Çã chuÄn bÎ hành trang vŠ
v§i h¶i ng¶ là Tâm Hòa trong H¶i thäo, Tâm Hòa
trong thäo luÆn, Tâm Hòa trong lúc chia tay.. NhÜng
chúng ta cÛng không khÕi lo l¡ng là hai khoáng Çåi
quan tr†ng.. Bäng K‰t Ü§c (n¶i lŒ) và bÀu Tân Ban
ChÃp Hành.. ñåi h¶i ch†n 1 trong 3 tên g†i.. Ái
H»u Vïnh Nghiêm Häi Ngoåi(AHVNg/HN) - Ái H»u
Gia ñình PhÆt Tº Vïnh Nghiêm Häi Ngoåi
(AHgdptVNg/HN) - Ái H»u Gia ñình PhÆt Tº và
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Thân
H»u
Vïnh
(AHgdpt,th,VNg/HN)..

Nghiêm

Häi

Ngoåi

Anh chÎ em thäo luÆn h‰t sÙc sôi n°i, quan Çi‹m
khác biŒt, nhÜng chân thành chÌ có m¶t.. là khi Çåi
h¶i bi‹u quy‰t tên g†i .. " Aí H»u Gia ñình PhÆt Tº
Vïnh Nghiêm Häi Ngoåi (AHgdptVNg/HN ).." M†i
ngÜ©i ÇŠu nª nø cÜ©i hoan h› bây gi© tên g†i Çó m§i
Çích th¿c cûa chính mình.. Còn låi nh»ng ÇiŠu møc
sau thông qua thÆt dÍ dàng, chÙng tÕ khi tiŠn h¶i
nghÎ bän d¿ thäo Çã làm viŒc khá chuÄn xác.. ñåi
h¶i nghï giãi lao 10 phút Ç‹ chuÄn bÎ cho khoáng Çåi
k‰ ti‰p.. M†i ngÜ©i chøm 2, 3, 4, nhÕ to lo l¡ng xôn
xao bàn båc...
Và.. và bây gi© là khoáng Çåi nòng cÓt cûa H¶i
ng¶ AHgdptVNg/HN 2005.. ch†n Tân TrÜªng Ban
ChÃp Hành.. ñiŠu này tiŠn h¶i nghÎ không có thäo
luÆn trÜ§c.. Vì tØ ngày Anh Tâm Hòa ra Çi v¶i vàng,
hÖn 1 næm nay m†i ngÜ©i trong chúng ta ai ai cÛng
thÀm nghï lo l¡ng ch†n cho mình m¶t TrÜªng Ban,
trông cho Ç‰n ngày hôm nay gi© phút này Ç‹ trình
bày cho rÓt ráo tÀm quan tr†ng ngÜ©i gi» mänh vÜ©n
TÎnh Ç¶ Vïnh Nghiêm trong giai Çoån khó khæn này,
không Ç‹ nh»ng cÖn bi‰n Ç¶ng bên ngoài làm änh
hÜªng d‰n sinh hoåt cûa AHgdptVNg/HN, làm sao
cho chúng ta vŠ nÖi chÓn Çó (mänh vÜ©n tÎnh Ç¶)
nÜÖng t¿a nhau trong an lành thanh tÎnh.. TrÜ§c làn
khói hÜÖng nghi ngút ÇÜa chúng ta vŠ v§i PhÆt .. "y
giáo phøng hành .." b¢ng cách chÃp hành quy‰t dÎnh
cûa Çåi h¶i vì Çó là trí tuŒ và tôn trong s¿ thÆt (ÇiŠu
luÆt thÙ 3 gdpt) cao nhÃt cûa chúng ta.. NhÛng ÇiŠu
cÀn có và Çû cûa Anh ChÎ TrÜªng ban.. ñåo dÙc - Ç¶
dÀy GñPT- Ç©i sÓng v»ng vàng xÙ ngÜ©i.. BÀu cº
b¡t ÇÀu... TrÜ§c bàn th© PhÆt khói hÜÖng nghi ngút,

m†i ngÜ©i t¿ nhû thÀm Ü§c nguyŒn trÜ§c Tam Bäo
chúng con xin l¡ng nghe nhau v§i cõi lòng h‰t sÙc
thanh tÎnh.. TÃt cä niŒm danh hiŒu PhÆt 3 lÀn.. Xin
m©i các Anh ChÎ Ùng cº.. Chû t†a Çoàn hÕi 3 lÀn..
không ai t¿ phát nguyŒn.. ñåi h¶i ÇŠ cº nh»ng Anh
ChÎ sau Çây vào trách nhiŒm TrÜªng ban... NguyÍn
Çình ThÓng, HÒng Loan, NguyÍn Çình Nam, Phåm
minh Tâm, ñ¥ng Çình Khi‰t, DÜÖng thÎ MÏ, TrÀn
minh PhÜÖng.. NgÜ©i ÇÜ®c ÇŠ cº có th‹ xin rút tên
n‰u Çu®c Çåi h¶i chÃp thuÆn.. Anh Chi NguyÍn Çình
ThÓng, HÒng Loan trình bày hoàn cänh l§n tu°i, sÙc
khÕe y‰u nhiŠu, mong Ü§c th‰ hŒ k‰ ti‰p phäi can
Çäm nhÆn lãnh trách nhiŒm khó khæn này.. ñåi h¶i
l¡ng nghe h‰t sÙc chân thành trong tâm nhÆn thÃy hai
Anh Chi ThÓng Loan, Çã Çóng góp cho gdptVNg nói
chung và AHgdpt/HN khá lâu và cÛng khá mŒt mÕi
nên Çã bi‹u quy‰t ÇÓng š Ç‹ 2 Anh ChÎ ra khÕi danh
sách ÇŠ cº.. Nh»ng anh chÎ khác m‡i ngÜ©i m‡i vÈ
trình bày v§i Çåi h¶i khá thuy‰t phøc, måch låc v»ng
vàng hoàn cänh cûa mình Ç‹ xin Çåi h¶i Çùng Çê cº..
NhÜng.. nhÜng Çåi h¶i h‰t sÙc thÜÖng yêu và thông
cäm hoàn cänh tØng Anh Chi Em còn låi, không cách
nào khác Çåi h¶i Çã bác bÕ m†i yêu cÀu rút tên ra

khÕi danh sách ÇŠ cº.. TrÜ§c Tam Bäo, Giác linh,
Anh Linh, HÜÖng linh HTr Çã khuÃt.. Anh Chi Em
th‰ hŒ k‰ thØa ngÒi yên l¥ng ngÆm ngùi chÃp nhÆn..
Ôi thiêng liêng cao quš bi‰t bao.. Cä h¶i trÜ©ng nhË
nhàng xúc Ç¶ng vì Çã qua ÇÜ®c phiên khoáng Çåi ÇÀy
lo l¡ng k‹ tØ ngày Tâm Hòa r©i bÕ chúng ta.. Cám
Ön Tâm Hòa nhé.. Çã quanh quÄn v§i Anh Chi Em
trong suÓt th©i gian h¶i ng¶.. ñã phù h¶ cho ban t°
chÙc hoàn thành PhÆt s¿.. ñã phù h¶ cho Çåi h¶i qua
ÇÜ®c bu°i khoáng Çåi khó khæn này..
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ñåi h¶i quy‰t ÇÎnh bÀu vÎ TrÜªng Ban b¢ng cách
bÕ phi‰u kín.. 2 Anh Lê væn Månh và TrÀn Minh
PhÜÖng là ki‹m soát viên kš tên ghi sÓ phi‰u, ki‹m
soát låi lÀn chót sÓ ngÜ©i hiŒn diŒn, hÜ§ng dÅn cách
ghi tên 1 trong 5 ngÜ©i mà mình ch†n,và cÛng nói rõ
lá phi‰u th‰ nào là h®p lŒ.. phát phi‰u Ç‰n tÆn tØng
anh chÎ m¶t.. Sau 7 phút, 2 anh ki‹m soát thâu låi
phi‰u bÀu.. Anh Månh mª phi‰u, Anh PhÜÖng Ç†c
tên, Anh Månh Hùng ghi sÓ phi‰u tên ngÜ©i trên
bäng.. M†i ngÜ©i xúc Ç¶ng hÒi h¶p theo rÕÎ.. lá
phi‰u cuÓi cùng dÜ®c Ç†c lên.. toàn th‹ Çåi bi‹u ÇÙng
dÆy v° tay.. TrÜªng läo Chính Ti‰n Çánh chuông Ç‹
lÃy låi s¿ yên l¥ng và chÆm räi tuyên bÓ.. " Huynh
TrÜªng ThiŒn Thanh ñ¥ng Çình Khi‰t Tân TrÜªng
Ban ChÃp Hành AHgdptVNg/HN..".
Ti‰ng v‡ tay låi vang lên và Çåi h¶i cÃt cao.. "A
Çoàn ta vui.. nào dâng lên m¶t niŠm thân ái... " M†i
ngÜ©i li‰c nhìn Anh ChÎ Nguyên Thông NguyÍn Çình
ThÓng nÜ§c m¡t lÜng tròng, miêng mÌm cÜ©i, ôi gi†t
nÜ§c m¡t hånh phúc tháng næm thæng trÀm cûa
ngÜ©i áo Lam tóc Çã båc màu.... Anh ThiŒn Thanh
Çôi m¡t nhÜ m© Çi Ç‹ cho lòng trào dâng niŠm xúc
Ç¶ng, chùng ngÜ©i xuÓng chÃp tay búp sen xá tå Çåi
h¶i, miŒng lÄm bÄm thŠu thào gì Çó không ai nghe
rÕ.. DÀu ThiŒn Thanh ññKhi‰t không thÓt nên l©i
nhÜng m†i ngÜ©i ÇŠu nghe ÇÜ®c chính xác ti‰ng lòng
(tâm) cûa Anh.. Ai có vŠ VN thì th‰ nào cÛng nghe
l©i hÕi thæm trìu m‰n tØ Anh NhuÆn Pháp cho Ç‰n
nh»ng HTr th‰ hŒ ti‰p nÓi sau 1975.. Ÿ Häi ng†ai
này chuyŒn quan, hôn, tÜÖng, t‰ nào mà không có s¿
thúc ÇÄy Çóng góp ÇÀy tình nghïa cûa Anh.. Tâm
Hòa NMThu Çang còn thoi thóp, bác sï vØa buông
tay, thì kh¡p nÖi Çã nghe ÇiŒn thoåi trong ti‰ng nÃc

thÜÖng g†i Anh Chi Em chuÄn bÎ hÆu s¿.. ChuyŒn cô
em tâm linh Tâm DiŒu bÎ xe húc Anh cÛng qušnh
quáng nh¡c t§i nh¡c lui, khám ÇÀu khám c°..v.v..
Thành viên tham d¿ h¶i ng¶ AHgdptVNg/2005 là
trÜªng läo Chính Ti‰n vØa Çáp xuÓng phi trÜ©ng San
Jose CA, USA.. Çã lo l¡ng hÕi thæm Thiên Thanh
ññKhi‰t d‰n chÜa? SuÓt Çoån ÇÜ©ng dài 35 phút tØ
phi trÜ©ng San Jose vŠ d‰n chùa Giác Minh Palo
Alto, trÜªng läo CT cÛng hÕi nhiŠu vŠ ThiŒn Thanh
ññKhi‰t.. ChiŠu 30/12/05 m†i ngÜ©i vân tÆp vŠ nhà
TTrqv Ç‹ æn cÖm chiŠu và h†p tiŠn hôi nghÎ.. Nhà
trÓng trÖn, chÌ có ch‡ th© PhÆt và sàn g°.. 3.. 5.. 10..
ngÜ©i ..rÒi 20.. 30.. 32.. 40 ngÜ©i.. 50.. 52.. 56..
ngÜ©i và ññKhi‰t xuÃt hiŒn.. M†i ngÜ©i chen chúc
nhau d‹ có ch° ngÒi .. mà ai cÛng nói.. "ngÒi xuÓng
Çây.. còn r¶ng mà.. "cÛng ráng thôi, dÀu là chÆt quá..
thÆt ra vì vÜ®t ngàn trùng xa cách vè Çây Ç‹ thÜÖng
mØng còn có ngày h¶i ng¶, còn có nhau.. tÃm lòng ai
cÛng bao la r¶ng mª cä.. thØa sÙc chÃp chÙa Çùm b†c
lÅn nhau mà!! Tình cäm Çó ÇÜ®c nÓi dài cho Ç‰n khi
ban t° chÙc trao nhiŒm vø cho ThiŒn Thanh ññK
ÇiŠu hành bu°i h†p tiŠn h¶i nghÎ.. Nói nhÜ vÆy vÅn
chÜa Çû, chÜa nói h‰t vŠ ThiŒn Thanh ññK.. LÀn
này Anh phäi nuÓt gi†t nÜ§c m¡t xuÓng tÆn Çáy lòng

cûa mình mà nhÆn thôi.. Không còn thÓt ra l©i nhÜ
dåo nào nói v§i các Anh th‰ hŒ cao niên.. "Các Anh
có Çem Em ra b¡n bÕ cÛng không nhÆn trách nhiŒm
TrÜªng ban.." Thôi nhé không còn cách nào khác..
HÜÖng linh Tâm Hòa NMT, tÃm lòng chân thành cûa
Anh Chi Em trÜªng läo,trÜªng huynh áo Lam gdpt
VNg tán thán công ÇÙc ThiŒn Thanh ññK nhé ...

Vào ThiŠn ñÜ©ng ThÃy Chân Tâm
M¶t ngÒi xuÓng DÙt trÀm luân
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TiŠn
H¶I
Ng¶
Mọi

thành viên đã bắt đầu vân
tập từ từ tại nhà anh Tâm Trí từ 4
giờ chiều Thứ Sáu (30-12-2005).
Chị Hồng Loan, chị Lê thị Mai từ
Úc Châu về, và tôi có mặt “trên
từng cây số” ở bếp nhà anh Tâm
Tâm Trí. Đến 5 giờ
Trí.Ban Chấp Hành bắt đầu họp sơ
bộ, chị Hồng Loan nhường hẳn căn bếp thênh thang
và những thực phẩm từ San Diego cho tôi múa võ.
Trong lúc “Bộ Nội Vụ ”họp bàn “Quốc sự” thì các
chị trong tổ ẩm thực của Ban Tổ Chức cũng bắt đầu
“bổn phận” tối quan trọng của mình .Thức ăn được
bầy đầy ắp trên 2 chiếc bàn trong phòng ăn, thứ nào
cũng thơm phưng phức và thanh tịnh.

6 giờ mọi người đã đông đủ, và bắt đầu thưởng thức
bữa ăn do các anh chị Bắc Cal. Chiêu đãi anh chị em
về dự Hội Ngộ. Căn nhà anh Tâm Trí ấm hẳn lên
(không cần bật sưởi) và ồn ào.Tiếng cười nói hòa lẫn

với tiếng khua của đũa chén tạo thành bản nhạc, tôi
tin rằng những nhạc sĩ sáng tác tài ba nhất cũng chưa
chắc viết được một bản âm hưởng vui nhộn, đầm ấm
và tình người đến như thế.

Không biết là mấy giờ (thời gian như ngừng trôi hay
trôi qúa nhanh đến nỗi tôi không kiểm sóat nổi), buổi
họp tiền hội Ngộ bắt đầu, chúng tôi ngồi vòng tròn
trong phòng gia đình. Sau những lời chức mừng thân
thương của các anh Thống, anh Vui, anh Khiết và
anh Phạm Hùng đã hướng dẫn anh chị em thảo luận.
Bản kết ước ngày xưa và những điều lệ bổ sung được
đưa ra bàn thảo rộng rãi. Đây là vấn đề quan trọng
không kém việc bầu ban chấp hành nhiệm kỳ mới, vì
thế mọi người hăng hái góp ý. Để cuộc thảo luận
đươc chất lượng, chúng tôi đã chia thành 10 nhóm,
mỗi nhóm có một nhóm trưởng . Các nhóm đã tự tìm
một nơi “an tòan”để họp trong khắp căn nhà.: bếp,
phòng khách, phòng ăn, cầu thang….Và nhóm của
tôi hân hạnh chiếm cứ cửa ra vào.
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MØng Vïnh Nghiêm Ái H»u Tao Phùng
(Hát theo ÇiŒu Lš Cây Bông-Dân ca Nam b¶)

1.- Hân hoan vui Çón mØng nhau vŠ Çây ta cùng ca.
Mong cho Tâm hòa chung l¿c xa dù xa.
Cùng nhau Ç¡p xây v»ng bŠn
Ánh ñåo màu sáng soi
Cùng nhau Ç¡p xây v»ng bŠn Ánh ñåo màu sáng soi.
2.- Bên nhau hæng hái cùng gieo mÀm non bao mÀm non.
Xinh tÜÖi bên vÜ©n Hoa PhÆt Ðu ñàm xinh.
R¢ng hoa quš cho nhân loåi thanh bình rång muôn nÖi.
R¢ng hoa quš cho nhân loåi thanh bình rång muôn nÖi.
3.- Mong vui træng sáng hiŠn trên trÀn gian muôn hào quang.
Mang theo HÜÖng TØ dâng t¥ng Lam Çoàn Lam.
R¢ng Çây khúc ca con PhÆt muôn lòng dÆy ñÙc tin
NguyŒn theo bÜ§c chân Cha Lành mau lìa xa b‰n mê
NguyŒn theo bÜ§c chân Cha Lành mau lìa xa b‰n mê.

DiŒu Hoa TrÀn ThÎ HÒng KhÜÖng
H¶i ng¶ 2005

Chúng tôi đọc đi đọc lại bản Kết Ước, thảo luận từng
đề mục và tổng kết ý kiến của anh chị em. Độ một
tiếng sau chúng tôi trở lại phòng họp để đúc kết.
Mọi người tạm nghỉ để đón chị Kim Mỹ từ Hayward
về, rồi chi Xuân Mai (chi Thu), chị Hằng, cháu
Thuấn vứa từ Nam Cal lên (10 giờ).
Sau đó, mọi người đề nghị các trưởng nhóm lên lầu
tổng kết ý kiến . Sau gần một tiếng bàn thảo,mọi
người trở lại phòng họp với kết luận :đổi tên của
AHGDPTVNHN.
Rời nhà anh Tâm trí với nỗi buồn thăm thẳm vì tôi
chẳng muốn đổi tên chút nào! Nếu bỏ 4 chữ GDPT
trong tên gọi, không biết rồi đây chúng tôi sẽ sinh
hoạt ra sao?!!. Ngày mai trong phiên họp khóang đại,

mọi người sẽ thảo luận tiếp và biểu quyết để quyết
định vấn đề này. Tôi vẫn còn hy vọng!!
Ngòai đường mưa rơi tầm tã, tôi cảm thấy rét buốt,
cô đơn, lạc lõng. Những phấn khởi của buổi chiều bỏ
tôi ra đi không một lời giã từ, chắc là lại thêm một
đêm mất ngủ….

Q.Diệu Ngọc Cao Minh Châu
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H†
là
ai ?
H† không phäi là nh»ng anh hùng
hão hán, cÛng không phäi là anh
thÜ nÜ§c ViŒt, nhÜng låi dám hy
sinh Ç‹ gánh vác viŒc chung, viŒc
cûa Ái H»u Vïnh Nghiêm.
Tôi nghï Ç‹ cho chúng ta có th‹ hi‹u nhau nhiŠu hÖn,
thông cäm nhau nhiŠu hÖn, có th‹ ngÒi gÀn låi bên
nhau nói chuyŒn dÍ dàng hÖn, së mang låi hoåt Ç¶ng
h»i ích hÖn, tôi xin mån phép gi§i thiŒu vài nét sÖ
qua vŠ H†. Nh»ng anh chÎ ÇÜ®c gi§i thiŒu n‰u có
nh»ng chi thi‰u sót Ãy là do tôi chÜa ÇÜ®c bi‰t h‰t,
xin vui lòng cho bi‰t Ç‹ Çính chính kÎp th©i.Tôi
không bi‰t nên theo thÙ t¿ tên a, b, c hay theo tu°i
tác, hay theo thâm niên, nhÜng có lë theo s¿ s¡p x‰p
nhÜ cûa anh ñÙc Châu là tiŒn nhÃt.
Do vÆy trÜ§c tiên tôi phäi nói vŠ TrÜªng ThiŒn
Thanh ñ¥ng ñình Khi‰t, TrÜªng Khi‰t có nhiŠu m¥t
hoåt Ç¶ng, có tên tu°i ª vùng Hoa ThÎnh ñÓn,
TrÜªng di tän næm 1975, sinh hoåt PhÆt Giáo trong
tråi tåm cÜ, do Çó nhiŠu vÎ Hòa ThÜ®ng, ThÜ®ng T†a
bi‰t TrÜªng, ch§ không chÌ riêng nh»ng bÆc cao tæng
Vïnh Nghiêm.Tôi bi‰t TrÜªng Khi‰t tØ khi tôi là
ñoàn sinh ñoàn Thi‰u Niên, chÆp chºng bÜ§c chân
vào Gia ñình PhÆt Tº Giác Minh, còn ngÆp ngØng

cÃt ti‰ng hát theo bån: "Nào chúng ta ra quây m¶t
vòng hát mà chÖi ..." TrÜªng Khi‰t lúc Çó là ñoàn
sinh Nam Oanh VÛ, tôi nhanh chóng gia nhÆp ñoàn
Nam PhÆt Tº La HÀu La v§i chÙc vø ñ¶i Phó, rÒi
ñoàn TrÜªng Thi‰u Niên, rÒi Liên ñoàn TrÜªng, còn
Khi‰t thì ñàn TrÜªng rÒi ñÀu ñàn TrÜªng, anh
chàng ta ª mi‰t Çó cho t§i m¶t ngày kia trª thành
Huynh TrÜªng, và næm 1974 Çã ÇÜ®c bÀu vào chÙc
vø T°ng ThÜ Kš Ban HÜ§ng DÅn GñPT MiŠn Vïnh
Nghiêm.

Nh»ng ngày ÇÀu trên ÇÃt m§i này, TrÜªng Khi‰t Çã
s§m tham gia vào t° chÙc Gia ñình PhÆt Tº, nào là
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Tråi HuÃn LuyŒn Huynh TrÜªng L¶c Uy‹n và A Døc
ÇÀu tiên ª Oklahoma næm 1978, tham gia vào Ban
Liên Låc Trung ÐÖng GñPT ViŒt Nam Tåi Hoa Kÿ
v§i các TrÜªng TrÀn Ng†c Låc, NgÛ Duy Thành,
Væn HÜng . TrÜªng Khi‰t còn là ÇÀu Çàn cûa các em
mình Trang, Hånh, Ki‹m, Chính. Còn Kim ñoan chÎ
cûa TrÜªng Khi‰t ngày Ãy thÌnh thoäng Ç‰n chùa
Giác Minh, chÌ Ç‹ ÇÜa rÜ§c các em Çi sinh hoåt mà
thôi. TrÜªng Khi‰t là m¶t trong nh»ng thành viên
thành lÆp AHVN. HiŒn TrÜªng Khi‰t dåy h†c, nghŠ
cao quš theo quan niŒm lÍ giáo Á ñông: "Quân, SÜ,
Phø". LÀn H¶i ng¶ này bÀu TrÜªng Khi‰t, chúng ta
Çã "ch†n Çúng m¥t Ç‹ gºi vàng".

K‰

Çó là TrÜªng Phúc TÎnh
Phåm Minh Tâm, TrÜªng Tâm
tØng là ñoàn TrÜªng ñoàn
Thi‰u Niên Giác Minh, rÒi
Liên ñoàn TrÜªng Gia ñình
PhÆt Tº Giác Minh næm 1971,
Ç‰n næm 1973 GñPT Giác Minh phäi di chuy‹n
ñoàn quán Ç‰n sinh hoåt ª NiŒm PhÆt ñÜ©ng Khánh
Anh x‰ c°ng ViŒn Hóa ñåo Sàigòn, Ç‰n næm 1975
C¶ng sän chi‰m miŠn Nam, TrÜªng Tâm giäi tán
GñPT Giác Minh này. Khi Ban HÜ§ng DÅn GñPT
MiŠn Vïnh Nghiêm tái lÆp næm 1973, TrÜªng Tâm
ÇÜ®c bÀu làm Phó T°ng ThÜ Kš, rÒi tôi ngÜng hoåt
Ç¶ng TrÜªng Tâm phäi kŠ vai gánh vác QuyŠn T°ng
ThÜ Kš cho Ç‰n h‰t nhiŒm kÿ næm 1974, TrÜªng
Khi‰t ÇÜ®c bÀu vào chÙc vø này. TrÜªng Tâm cùng
v§i tôi ª chung m¶t Ti‹u Çoàn 4 khóa sinh TrÜ©ng
Võ BÎ Thû ñÙc, khóa 27, sau khi mãn khóa TrÜªng
Tâm ra ÇÖn vÎ bÎ thÜÖng nên ÇÜ®c giäi ngÛ, còn tôi
BiŒt phái vŠ dåy h†c, nên sau 1975 Çi h†c tÆp cäi tåo
chung m¶t Trung ñoàn v§i TrÜªng VÛ Ng†c Khuê,
Hoàng Tr†ng Tr», NguyÍn Hoài . TrÜªng Tâm khÕi
phäi Çi h†c tÆp cäi tåo, vÜ®t biên vào thÆp niên 80,
Ç‰n MÏ TrÜÕng Tâm Çi h†c låi và Çã tÓt nghiŒp Çåi
h†c, m§i vŠ hÜu non và d©i Çô vŠ Cali Ç‹ cùng sinh
hoåt v§i anh chÎ em, TrÜªng Tâm là m¶t trong nh»ng
TrÜªng Çã thành lÆp AHVN, rÃt nhiŒt tâm và có
nhiŠu Üu tÜ v§i AHVN, nhÃt là v§i th‰ hŒ ti‰p nÓi
cûa Vïnh Nghiêm.
ñ‰n TrÜªng Phúc ñåt TrÀn Minh PhÜÖng, thÆt tình
tôi không bi‰t nhiŠu vŠ TrÜªng Minh PhÜÖng, cho

d‰n ngày tôi r©i khÕi ViŒt
Nam næm 1991, nh»ng sinh
hoåt ª Vïnh Nghiêm vÅn
chÜa có TrÜªng Minh
PhÜÖng, sau Çó TrÜªng Thu,
TuŒ Linh, TrÜªng NguyÍn
ñình Nam và các TrÜªng
khác mª khóa tu h†c Huynh trÜªng A Nô Ma m§i có
TrÜªng Minh PhÜÖng d¿ khóa và sau Çó tham gia
vào các hoåt Ç¶ng GñPT Vïnh Nghiêm, nhÜ sinh
hoåt trong Çoàn A DÆt ña . TrÜªng Minh PhÜÖng
ÇÜ®c GñPT MiŠn Vïnh Nghiêm t° chÙc ti‹n ÇÜa
ÇÎnh cÜ Hoa Kÿ cùng lÜ®t v§i TrÜªng HÒng Liên
Phan Cänh Tuân (ThÀy Ph° Hòa). TrÜªng Minh
PhÜÖng có quá trình sinh hoåt HÜ§ng ñåo ViŒt Nam,
Ç‰n MÏ TrÜªng Minh PhÜÖng Çã Çi h†c låi, sau khi
tÓt nghiŒp, tìm ÇÜ®c viŒc làm ª Florida, nay chuy‹n
vŠ Cali.
TrÜªng ñÙc Châu VÛ Ng†c
Khuê Çã tÓt nghiŒp nghŠ TrÜªng
ª TrÜ©ng ñào Tåo Huynh
TrÜªng A DÆt ña khóa ñ¥c biŒt
trong sÓ Çó có TrÜªng ñào Hi‰u
Thäo, TrÜªng Khuê trÜ§c 1964
Çã sinh hoåt ª Gia ñình PhÆt
Tº Giác ñåt, vùng ch® Bà Chi‹u, sau Çó Giác ñåt vŠ
v§i Ban HÜ§ng DÅn GñPT tÌnh Gia ñÎnh, sau này
TrÜªng Khuê và TrÜªng DiŒu HiŠn sinh hoåt ª
GñPT Giác Viên, chùa Giác Viên tåi ngã tÜ Hàng
Sanh Gia ñÎnh, Gia Çình này tham gia các sinh hoåt
cûa MiŠn Vïnh Nghiêm m¶t th©i gian, nhÜ tham d¿
các Tråi TruyŠn ThÓng TuŒ Tång, do MiŠn Vïnh
Nghiêm t° chÙc hàng næm, TrÜªng Khuê sang MÏ
cùng v§i TrÜªng DiŒu HiŠn thành lÆp GñPT Ph° ñà,
TrÜªng Khuê là thành viên cûa Ban HÜ§ng DÅn
Trung ÐÖng GñPT ViŒt Nam tåi Hoa Kÿ, tØng làm
Phó T°ng ThÜ kš AHVN trong nhiŠu næm, nên Çãm
nhiŒm chÙc vø T°ng ThÜ Kš TrÜªng Khuê së ÇiŠu
hành công viŒc hành chánh và t° chÙc h»u hiŒu, còn
TrÜªng DiŒu HiŠn nay Çã xuÃt gia,
TrÜªng Quäng DiŒu Ng†c Cao Minh Châu, tôi låi
không bi‰t nhiŠu, chÌ bi‰t TrÜªng tham gia sinh hoåt
GñPT Häi TriŠu Âm (nay Çã ngÜng hoåt Ç¶ng).
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Næm 1999, ÇÜ®c TrÜªng H¢ng gi§i
thiŒu gia nhÆp vào AHVN, sau này
TrÜªng Minh Châu sinh hoåt ª
GñPT Liên Hoa v§i TrÜªng Minh
Tín ñ‡ Væn PhÓ và TrÜªng DiŒu
Ng†c Cao Ng†c ñiŒp, TrÜªng
Minh Châu tÓt nghiŒp ñåi H†c ª MÏ, có khä næng
chuyên ngành ÇiŒn toán nên Çã giúp nhiŠu vào viŒc
in Ãn k› y‰u Vïnh Nghiêm 2005, tÆp Chào mØng H¶i
ng¶ Vïnh Nghiêm 2005. TrÜªng næng n° trong các
sinh hoåt AHVN sau khi TrÜªng Thu Çã n¢m xuÓng.
Tham gia vào Ban ChÃp Hành lÀn này ch¡c ch¡n
TrÜªng Quäng DiŒu Ng†c së Çóng góp nhiŠu hÖn.
TrÜªng DiŒu Thu NguyÍn ThÎ Tâm
là ngÜ©i rÃt có nhiŒt tâm v§i
GñPT, nh»ng ngày ÇÀu Çi sinh
hoåt GñPT vào næm 1959, TrÜªng
Çã vÜ®t qua bao gian nan thº thách
cûa gia Çình, cuÓi cùng TrÜªng tÓt
nghiŒp TrÜ©ng ñào
tåo Huynh TrÜªng A DÆt ña khóa 2, ÇÜ®c Ban
HÜ§ng DÅn GñPT Giáo H¶i Tæng Già B¡c ViŒt Tåi
MiŠn Nam phân b° vŠ sinh hoåt ª GñPT Giác Minh,
TrÜªng ÇÜ®c m©i tham gia vào Ban Quän TrÎ cûa
TrÜ©ng Ç‹ Çào tåo khóa ñ¥c BiŒt 1964. TrÜªng là
ngÜ©i tham gia s§m nhÃt vào AHVN. Tham gia Ban
ChÃp Hành nhiŒm kÿ 2001-2005, v§i chÙc vø Phó
TrÜªng Ban TÜÖng T‰, TrÜªng Çã næng n° hoåt Ç¶ng
vŠ m¥t này, làm cho sinh hoåt AHVN càng thêm g¡n
bó. V§i cÜÖng vÎ m§i, hy v†ng TrÜªng së luôn nh¡c
nhª anh chÎ em Çóng góp niên liÍm, h° tr® các sinh
hoåt AHVN và vÜÖn tay giúp Ç« cho các Gia ñình
MiŠn Vïnh Nghiêm nhÃt là Tråi truyŠn thÓng TuŒ
Tång t° chÙc hàng næm, næm nay së là næm thÙ 12.
TrÜªng Tâm tham d¿ hÀu h‰t các lÀn H¶i ng¶, trØ
næm 2001, nên TrÜªng có nhiŠu hình änh sinh hoåt
AHVN.
TrÜªng Tâm DiŒu Lê DÜÖng MÏ là Huynh TrÜªng
GñPT Giác Minh, vÜ®t biên vào thÆp niên 80, ª MÏ
Çã Çi h†c låi, tÓt nghiŒp ñåi h†c chuyên ngành
Progamming, TrÜªng MÏ lÆp gia Çình v§i TrÜªng Lê
ñình Du, con cûa anh Lê ñình Duyên, cháu n¶i cûa
Bác sï Tâm Minh Lê ñình Thám, vÎ uyên thâm PhÆt

Pháp, góp sÙc Çào tåo tæng tài, chÃn hÜng PhÆt giáo,
thành lÆp Gia ñình PhÆt Hóa Ph° ÇÀu tiên, công ÇÙc
khó lÜ©ng. TrÜªng Du là Liên ñoàn TrÜªng GñPT
Vån Hånh ª North Carolina, Çúng là: "con nhà tông
không giÓng lông cÛng giÓng cánh".
TrÜªng MÏ quy y v§i ThiŠn sÜ
NhÃt Hånh, có Pháp danh là Tâm
DiŒu sau này có thêm Pháp hiŒu
Chân ñåi LÜ®ng vì TrÜªng Çã
theo d¿ nhiŠu khóa tu cûa ThiŠn
sÜ tØ MÏ cho Ç‰n làng Mai ª
Pháp và cÛng Çã tháp tùng phái
Çoàn theo ThiŠn sÜ vŠ ViŒt Nam næm 2004. TrÜªng
MÏ có khä næng vi‰t, nh»ng bài TrÜªng vi‰t dí dõm,
nhË nhàng, t‰ nhÎ nên ÇÜ®c nhiŠu ngÜ©i Üa thích.
TrÜªng Çã phø trách Bän Tin AHVN tØ næm 2001,
Çã làm cho Bän Tin phong phú, tin tÙc kh¡p nÖi,
trình bày tÜÖi sáng hÖn và nay TrÜªng Çã phát tri‹n
thêm Trang web cûa Bän Tin ª ÇÎa chÌ :
http://www.bantinahvn.com - nên Ç‹ ORG thì Çúng
hÖn, TrÜªng cÛng sáng tåo emailgroups cho AHVN
nh© vÆy thông tin ÇÜ®c nhanh chóng, ph° cÆp. Hy
v†ng TrÜªng còn nhiŠu sáng ki‰n khác trên phÜÖng
diŒn truyŠn thông Çåi chúng, nh© vÆy AHVN có tin
tÙc nhanh chóng, h»u hiŒu nhiŠu hÖn.
TrÜªng DiŒu An DÜÖng Khánh
Ninh, tôi không bi‰t TrÜªng
Ninh nhiŠu, trÜ§c kia TrÜªng
Ninh sinh hoåt ª GñPT Giác
Hoa, næm 1993 chÎ ñoàn ThÎ
Kim Cúc sang San Jose d¿ lÍ k›
niŒm 50 næm Gia ñình PhÆt Tº,
TrÜªng Ninh Çã t° chÙc h¶i ng¶ các TrÜªng AHVN
tåi nhà Ç‹ chào Çón chÎ Cúc vÓn là Gia TrÜªng cûa
TrÜªng. TrÜªng Ninh Çi sinh hoåt GñPT tØ Oanh
VÛ, là TrÜªng Chi AHVN B¡c Cali, hai lÀn t° chÙc
H¶i ng¶ rÃt thành công, lÀn trÜ§c có TrÜªng Chân
Quang TrÀn Thanh HiŒp tØ Paris bay sang tham d¿,
lÀn này có TrÜªng DiŒu Quÿnh Lê ThÎ Mai tØ Úc
Châu sang d¿. Oanh vÛ ñ¥ng ñình Khi‰t lên làm
TrÜªng ban, rÒi có m¶t ngày TrÜªng Khánh Ninh
cÛng së ti‰p nÓi, nhÜng khác hÖn TrÜªng Khi‰t vì
bên cånh TrÜªng Ninh còn có TrÜªng Lê Hùng næng
n°, khéo tay và rÃt nhiŒt tình
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K› sÜ tåi University of Kentucky. Gia dình trÜªng có
danh ti‰ng v§i hiŒu bánh cuÓn Thanh Trì, nhiŠu væn
nghŒ sï cÛng nhÜ TrÜªng Vui, ThÓng, Thu không th‹
quên hiŒu bánh cuÓn n¢m trên ÇÜ©ng Phan ñình
Phùng chuyên bán vŠ Çêm. Là m¶t nhà mô phåm
ÇÜ®c Çào tåo chính thÓng chuyên ngành sÜ phåm,
viŒc t° chÙc tu h†c là nghŠ cûa TrÜªng.

TrÜªng ñÙc Châu NguyÍn Væn
ñÎnh, tôi bi‰t rÃt ít, m¥c dù tôi
cÛng nhÜ TrÜªng ÇŠu có sinh
hoåt ª Gia ñình PhÆt Tº Minh
Tâm, nghe nói TrÜªng ñÙc Châu
cÛng có sinh hoåt HÜ§ng ñåo
ViŒt Nam , TrÜªng Çã tham d¿
H¶i ng¶ 1999, 2001 và 2005 này, lÀn H¶i ng¶ 1997
TrÜªng có š dÎnh tham d¿ nhÜng gi© chót không th‹
t§i ÇÜ®c. TrÜªng phÓi h®p v§i TrÜªng Minh PhÜÖng
vŠ phÜÖng diŒn sinh hoåt së vui tÜÖi, h»u ích hÖn.

TrÜªng Phåm Minh Hùng, hình
nhÜ tôi chÜa g¥p lÀn nào nên låi
càng không rõ, tuy nhiên ch¡c
ch¡n TrÜªng có biŒt tài, nhiŒt
tình và næng n° nên lÀn này t°
chÙc H¶i ng¶, TrÜªng Çã ÇÜ®c
tín nhiŒm trong chÙc vø Phó
TrÜªng Ban T° chÙc. Hình nhÜ TrÜªng Hùng g¡n bó
v§i Du Ca, v§i Ngô Månh Thu tØ Çó tham gia vào
AHVN v§i nhiŒt tình và thân thi‰t.

TrÜªng NhÜ Không Võ Væn Phú,
tôi g¥p TrÜªng ª H¶i Ng¶ 1999,
nhÃt là tåi nhà TrÜªng Vui nên dÍ
nh§. TrÜªng Çã sinh hoåt ª Giác
Minh tØ th©i Oanh VÛ g¡n bó v§i
TrÜªng Khi‰t, sang MÏ có lúc Çã
làm H¶i TrÜªng m¶t H¶i
PhÆt Giáo ÇÎa phÜÖng, næng n° hoåt Ç¶ng, hy v†ng
TrÜªng së k‰t nÓi ÇÜ®c v§i nhiŠu, rÃt nhiŠu thành
viên lÈ tÈ, lang thang kh¡p các ti‹u bang trên ÇÃt
nÜ§c Hoa Kÿ này.

TrÜªng Minh TuÃn Lê Væn Månh
là TrÜªng khá kÿ c¿u trong hàng
TrÜªng cûa GñPT Giáo H¶i Tæng
Già B¡c ViŒt tåi MiŠn Nam, ÇÀu
thÆp niên 60 TrÜªng Çã là Huynh
TrÜªng GñPT Giác DÛng, cùng
th©i v§i TrÜªng HÒng Loan, ñ‡ Væn PhÓ, NguyÍn Sï
Liêm và là m¶t trong ba Huynh TrÜªng ÇÀy nhiŒt
tâm "Phong, Månh, Hi‰n". Hi‰n và Phong sau khi
Giác DÛng Ç°i tên thành Giác Trí, tôi không còn g¥p
låi. Giác DÛng th©i Ãy có t§i 400 Çoàn sinh, m¶t ÇÖn
vÎ GñPT hùng månh nhÃt thû Çô Sàigòn vÜ®t hÖn cä
Gia ñình Minh Tâm thu¶c H¶i ViŒt Nam PhÆt Giáo
chùa PhÜ§c Hòa, Gia ñình PhÆt Tº Chánh ñåo thu¶c
H¶i PhÆt H†c Nam ViŒt chùa Xá L®i. TrÜªng Månh
tÓt nghiŒp Giáo SÜ Chuyên NghiŒp ñŒ NhÎ CÃp cûa
TrÜ©ng Cao ñ£ng SÜ Phåm KÏ ThuÆt, giáo sÜ
TrÜ©ng KÏ ThuÆt Cao Th¡ng, sau Çó TrÜªng theo
h†c Phân Khoa Khoa H†c Xã H¶i ª ViŒn ñåi H†c
Vån Hånh. TrÜªng và gia Çình di tän næm 1975 ÇÎnh
cÜ tåi Kentucky, TrÜªng Çã Çi h†c låi và tÓt nghiŒp

ThuÃn

Quÿnh Giao

Chính

VŠ

KhÓi KÏ ThuÆt và Y‹m Tr® có Quäng TuŒ
Quang Thái Quang Minh Chính con cûa TrÜªng Cao
Minh Châu, NguyÍn Ng†c Quÿnh Giao con cûa
TrÜªng NguyÍn ThÎ Tâm, Minh Th† Ngô Lê Tr†ng
ThuÃn con cûa cÓ Huynh TrÜªng Ngô Månh Thu.
KhÓi này vÅn còn nhiŠu cá nhân có th‹ tham gia vào
nhÜ con cûa TrÜªng TuŒ Linh, TrÜªng PhÓ, TrÜªng
Khuê, TrÜªng H¢ng, TrÜªng Thành.. hy v†ng hàng
ngÛ trÈ này së ti‰p nÓi truyŠn thÓng GñPT Vïnh
Nghiêm.
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Phúc Trung HAT
15-1-2006

M¶t chuy‰n Çi
- ñ¥ng Çình Tuân -

Chuy‰n Çi xÄy ra thÆt bÃt ng©. TØ
San Diego lên San José, bÄy tám
ti‰ng ÇÒng hÒ lái xe, tham d¿ bu°i
h¶i ng¶ cûa Ái H»u Gia Çình PhÆt
tº Vïnh Nghiêm.
MÃy ngày trÜ§c Ç‰n thæm anh Khi‰t m§i tØ miŠn
Çông Ç‰n San Diego. Bi‰t anh së lái xe m¶t mình lên
San José Çi h†p. Tôi Çang ränh rang, xin theo. NhÜng
sau bu°i h†p chót, anh nói, së phäi trä xe ª San José
và bay th£ng vŠ nhà tØ phi trÜ©ng Oakland, tôi không
còn hy v†ng n»a. Hai ngày sau chÎ ñoan cho bi‰t
cÛng së Çi h†p. ChÎ tính Çi xe Çò m¶t mình nhÜng
n‰u anh Chính muÓn lái xe riêng thì chÎ së Çi chung.
Chính b¢ng lòng và cÛng cÀn có ngÜ©i theo lái phø
cho vui.

SuÓt tØ San Diego theo quÓc lô sÓ 5 qua khÕi
Bakerfield tr©i n¡ng ráo trong ÇËp. NhÜng vØa rë vào
ÇÜ©ng 152 West Ç‹ Ç‰n 101 thì trª thành tÓi Çen và
mÜa Çã Ç‰n Òn ào. Tin khí tÜ®ng cho bi‰t hai trÆn bão
Çang liên tøc nÓi Çuôi nhau kéo Ç‰n và mÜa to gió
l§n së kéo dài vài ngày. D†c ÇÜ©ng trong lúc chuyŒn

trò vui vÈ, Chính bu¶t miŒng cho bi‰t m¡t bên phäi
cûa anh Çang bÎ "out of focus" không nhìn thÃy gì.
Sau chuy‰n Çi này Çã có hËn Çi m°...
Anh Çang lái xe v§i m¶t m¡t.
Tuy xe chåy vÅn êm ái nhÜng ÇÜ©ng hËp, Çông chÆt
ch¶i, tÀm quan sát ng¡n, quåt nÜ§c chåy nhanh nhÃt
vÅn không quét h‰t nÜ§c trên kính làm tôi dù không
nói mà b¡t ÇÀu lo âu. Sau khi ngØng lÃy xæng ª
Gilroy tôi nhÃt quy‰t, chÎ ñoan cÛng phø h†a, Çòi
Ç°i ngÜ©i lái. GÀn Ç‰n San José, chÎ ñoan ngÒi gh‰
sau thª phào:
-Tuân lái xa l¶ cÛng khá l¡m.
- ChÎ có bi‰t lúc làm thuyŠn trÜªng em Çã mang tàu
bu¶c vào cÀu b¢ng Çuôi thôi chÜa.
Và tôi thành tài x‰ chính trong suÓt phÀn còn låi cûa
chuy‰n Çi trong mÜa bão này.
Tôi Ç‰n d¿ bu°i h†p ÇÀu tiên ª chùa Giác Minh.
Trong Çám Çông, không quen bi‰t ai và cäm thÃy låc
lõng, tôi lÀn mò Çi quanh ngoài chùa quan sát. MÜa
vÅn lác Çác rÖi. Gió buÓt lånh th°i lÆt phÆt nh»ng
mái lŠu, nghiêng ngä cây cÓi. Tôi th¡p ba nén hÜÖng
cho bàn th© Quán Th‰ Âm BÒ Tát và chÎu lånh ÇÙng
cÀu nguyŒn thÆt lâu. Nh»ng gi†t nÜ§c mÜa thÃm qua
mái lŠu thÌnh thoäng rÖi xuÓng trúng ÇÌnh ÇÀu. Tôi
thÃy hình hai ngÜ©i quen bi‰t n¢m trong nh»ng bài vÎ
trong chính ÇiŒn . H† h†c trÜ§c và sau tôi vài khóa
häi quân.RÒi anh Khi‰t ân cÀn lôi vào gi§i thiŒu thÀy
Chính Ti‰n (thÀy Çã bi‰t ba tôi rÃt rõ). Tôi cÛng nhÆn
ra chÎ Loan cûa GñPT Vån Hånh/ San Diego xa xÜa.
Sau bu°i lÍ chÎ g†i tôi ra ÇÙng trÜ§c hàng quân, trang
tr†ng gi§i thiŒu. ñ‰n gÀn cuÓi bu°i h†p, v§i không
khí lÍ låc quen thu¶c, tinh thÀn cªi mª chÃp nhÆn cûa
m†i ngÜ©i tôi cäm thÃy tôi phäi là m¶t ngÜ©i cûa
AHGñPT/Vinh Nghiêm tØ lâu rÒi.
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Bu°i h†p thÙ hai, tåi h¶i trÜ©ng riêng cûa khu nhà
tiŠn ch‰, cho tôi sÓng låi nh»ng næm hoåt Ç¶ng v§i
GñPT/ Giác Quang/ Gia ñÎnh. Ai cÛng cªi mª,
không røt rè ngÀn ngåi, trong không khí gia Çình h†
hàng. Nh»ng ngÜ©i lên ti‰ng vÅn còn ÇÀy sáng ki‰n,
vÄn có nhiŠu Üu tÜ, v§i š chí xây d¿ng và máu nóng
cûa nh»ng ngÜ©i trÈ cûa mÃy chøc næm vŠ trÜ§c.
NhÜng không ai bÎ phåt quÿ hÜÖng xám hÓi nhÜ xÜa.

thän lå lùng. Nh»ng bon chen danh v†ng ham muÓn,
nh»ng vÆt chÃt tham lam, nh»ng Çøng chåm ganh
ghét, nh»ng giÆn d» cÃu xé Çã bÎ bÕ rÖi låi dÜ§i chân
núi xa kia rÒi. Trên cao này, ª Çây chÌ còn tin cÆy và
thÜÖng yêu. Trong gi© phút này n‰u tôi ÇÜ®c nh¡m
m¡t n¢m xuÓng, ch¡c ch¡n tôi së ÇÜ®c siêu thoát thÆt
nhanh.
Nh»ng cäm giác này dai d£ng Çi theo tôi ngay khi tôi
vi‰t nh»ng giòng ch» này. Trong b»a tiŒc chia tay
bu°i tÓi, không cÀm lòng ÇÜ®c, tôi phäi ÇÙng lên xin
và ÇÜ®c phép nói cám Ön các anh chÎ tôi Çã cho tôi
m¶t cÖ h¶i Ç‹ g¥p g« nh»ng ngÜ©i bån m§i. Nói cám
Ön tÃt cä các ngÜ©i bån m§i, tuy g¥p m¥t mu¶n
màng, nhÜng Çã vui vÈ, nÒng nhiŒt, không nŠ hà mª
r¶ng vòng tay mØng Çón ngÜ©i lå nhÜ tôi vào.

TrÜ§c khi r©i khÕi chùa Kim SÖn t¿ nhiên tôi thÃy t¿
tôi Çã có s¿ thay Ç°i l§n lao. ñÜ©ng lên chùa chÆt
hËp quanh co khúc kh›u. ñang bu°i trÜa nhÜng
không có ánh m¥t tr©i. RØng cây hai bên ÇÜ©ng cao
vút, xanh rÆm, thân phû ÇÀy rong rêu Än hiŒn l© m©
trong nÜ§c mÜa. Chùa Çang bÎ mÃt ÇiŒn. NgÒi ÇŒm
bông cånh dÅy bàn thÃp dài. NhÃp nháp tØng ngøm
trà thÖm nóng Ãm. Trong ánh sáng Çèn n‰n m© äo,
ti‰ng nói cûa hòa thÜ®ng trø trì Ç‰n tai tôi nhÜ tØ trên
chân không. Câu chuyŒn cûa hoà thÜ®ng chÌ ÇŠ cÆp
Ç‰n viŒc mình phäi gìn gi» sÙc khoÈ nhÜng tôi có
cäm tÜªng nhÜ Çang ÇÜ®c nghe hÜ§ng dÅn m¶t cách
thiŠn. L©i nói thoang thoäng, cänh chùa, n¢m cô lÆp
trong rØng cây hoang vu, Çang chìm trong bøi mÜa
v§i ti‰ng chuông ti‰ng mõ làm cho tôi thÃy thanh

Chuy‰n Çi thÆt bÃt ch®t, do cÖ duyên, Ç‹ låi änh
hÜªng tinh thÀn cÙu r‡i xâu ÇÆm cho nh»ng ngày còn
låi cûa cu¶c Ç©i tôi. Và tôi chân thành cÀu chúc các
anh chÎ luôn luôn ÇÜ®c an khang thanh thän.

Tháng 1/ 2006

___________________________________________
Ai ơi! Hãy ở cho lành,
Kiếp này không được, để dành kiếp sau.
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ñêm
Giao
ThØa
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giờ Đêm, cháu và mẹ đến nhà
bác Tâm Trí, lòng rộn rã niềm vui.,
Hội Ngộ đã thành công rực rỡ,
AHGDPTVNHN đã có Tân Ban
Chấp hành, mọi người đã bàn thảo,

bầu bán trong tinh thần lục hòa
và tình Lam thắm thiết.Đã lâu, lâu
lắm rồi (chắc hơn một năm), cháu mới tìm lại được
niềm vui như hôm nay. Vì vui qúa, nên cháu và mẹ
là người đầu tiên bấm chuông nhà bác Vui, sau đó

các bác cũng đông đủ. Vẫn căn phòng hôm qua,
cũng vẫn ngồi quây tròn , nhưng hôm nay sao mà
thảnh thơi, thỏai mái thế. Những chai champaign
chú Phạm Hùng mở, tiếng nổ của chai rượu được mở
thay tiếng pháo giao thừa. Cái nút đầu tiên bắn vào
chỗ bác Hồng Khương, các bác, các cô, chú xúm lại
giỡn "Xém chút miểng (pháo) văng trúng chị". Buổi
họp mặt được khai mạc với những ly rượu đưa cao

chúc mừng nhau, sau đó mọi người cùng hát với bác
Hồng Khương bài Ly Rượu Mừng. Có lẽ cháu chưa
được một lần nào nghe bài Ly Rượu Mừng nào hay
như thế (Không ai khen, cháu khen vậy). Chương
trình văn nghệ mừng Xuân thật hào hứng, bài này
xen lẫn bài kia, chuyện cười này chen chân chuyện
cười khác. Bác chủ nhà đã nói rất nhiều chuyện đời
xưa: chuyện người, chuyện mình, chuyện tình Lam,
chuyện tình đời, vui thật là vui.
Mọi người yêu cầu cô Kim Mỹ hát bài Ai Bảo Ăn
Chay Là Khổ- Cô Mỹ đã hát trong lần phát hành Kỷ
Yếu 2001 tại hội trường báo Người Việt, nhưng hôm
nay vì vui qúa, cô đã hát bài "ai bảo chăn trâu là
khổ"…vừa nhớ vừa quên, vừa hát vừa cười, cô đã
tạo nên những trận cười có thể bể căn phòng như
chơi.

Những chai champaign đã vơi dần, những câu
chuyện vui lại đầy hơn, và tiếng mưa rơi trên mngói
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H¶i Ng¶ AHGñPTVN Häi Ngoåi
(MiŠn Thung LÛng Hoa Vàng)
Màu áo Lam thÜÖng cûa chúng tôi,
NgÜ©i ta thích Ç°i chÌ vì Ç©i,
MuÓn làm thân h»u sao Çòi hÕi....
B¡t chû Ç°i tên... m§i t§i chÖi!
H¶i Ng¶ næm nay thÆt quá vui,
HÒn thÖ lai láng då chÖi vÖi,
NgÜ©i xÜa không t§i? hay chÜa t§i?
R¶n rã bên tôi nh»ng ti‰ng cÜ©i...

ñØng quá Çùa dai h«i bån vàng?
Chia duyên, rë thúy, h†c làm sang!
Danh xÜng vÓn có bao næm trÜ§c,
N« bÕ Çi sao ? Ôi !.. PhÛ phàng!

ThÜa chÎ anh Çâu? Có m¶t mình?
Càng già trông chÎ låi càng xinh,
Càng thÜÖng nh»ng ÇÙa em ngày Ãy,
H† Giác tên Minh, th¡m thi‰t tình.

Tôi quy‰t KHÔNG! KHÔNG! cä triŒu lÀn!
Màu LAM huyŠn diŒu Çã quá thân!
Danh xÜng không xóa! Không thay Ç°i,
Ngàn vån næm sau .. . ñËp vô ngÀn!.. .

BÀu bán chi mô quá b¿c mình!
BÕ Çi ‘’PhÆt Tº‘’ v§i ‘’Gia ñình’’?
Ai mang ÇiŠu Çó ra bàn båc?
ñau kh° hÒn nhau! Sao l¥ng thinh?

K› niŒm nh»ng ngày bên nhau
CuÓi ñông 2005
ñÀu Xuân 2006

SPT- DiŒu Khoan Lê ThÎ Dung

góp thêm những âm thanh trầm ấm. Lạ qúa, cũng
tiếng mưa rơi, nhưng những gịot mưa tối nay vui vẻ,
rộn rã hòa với nụ cười của mọi người, khác hẳn đêm
qua :ướt át, gía lạnh ,lầy lội.
Bác Vui, lúc nào cũng vui, đã hát bài ruột của mình
"50 năm đó đây." Cháu đã từng nghe bác hát bài này
qua CD, nhưng tối nay bác hát khác hẳn-qúa hay-.
Bác đã hát với cả trái tim, với cả tấm lòng. Bác hát
thật tuyệt vời. Và cháu, cháu cũng không nghe bằng
thính giác, mà nghe bằng trái tim và tấm lòng của
mình. Bây giờ cháu mới hiểu rõ ràng câu thơ "em
nói, LÒNG anh mãi lắng nghe' của thi sĩ Xuân Diệu.
(mẹ cháu đã giảng, nhưng cháu không cảm thông
được). Qủa thật mọi người chúng ta hát và nghe hát
thật khác thường. Những âm thanh vút lên cao, xóay
tận đáy lòng những tấm áo màu Lam đã bạc, nhưng
tình Lam vẫn đậm màu như xưa . Bác Tâm Trí đã
ngừng hát, nhưng không có tiếng vỗ tay (hóa ra mọi
người tưởng bác vẫn đang hát).Chờ bác nhắc "vỗ

tay đi chứ" thì âm thanh pháo nổ mới ùa ra khắp căn
phòng.
Những giờ vui qua thật mau, mới đó đã gần 2 giờ
sáng, mọi người lại bịn rịn chia tay, ngày mai còn
một chương trình dầy đặc. Thiếu ngủ đêm nay, ngày
mai không đi thăm được cây Bồ Đề năm xưa thì thật
uổng.
Tối nay không kết giây thân ái, nhưng cháu hiểu rằng
sợi giây thân ái vẫn đang nối, nối dài thêm, thêm mãi
Tay trong tay chẳng nỡ rời
Tình Lam thắm đẹp qúa người ơi
Nụ cười rạng rỡ không phai nhạt
Ruột thịt tâm linh suốt cuộc đời
(bài thơ này không phải của cháu làm)

Q.Tuệ Quang Thái Quang Minh Chính
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Th‰ HŒ ThÙ Hai

DiŒu Thu NTT

Trong tÆp ‘’Chào MØng H¶i Ng¶ ‘’, DT Çã gi§i thiŒu m¶t sÓ các cháu Th‰ hŒ thÙ hai cûa Ái H»u.

ñã có
nhiŠu cháu tham d¿ trong ngày H¶i Ng¶ và nhÃt là các cháu cÛng Çã có nh»ng lá phi‰u bÀu Bän K‰t Ð§c cÛng
nhÜ BCH: ñÙc, Thùy Mai (con anh chÎ Hoa-Am); Hoài Khánh (con anh chÎ Hoài-Nga); ThuÃn (con anh chÎ
Thu-Mai); Chính (con chi Châu); Quÿnh Giao ( con anh chi Quÿnh-Tâm); Trí (con anh chÎ Tâm-Khanh); ñÙc
(con anh chÎ DÛng-Nga); Sheila và Andy (con anh chi SÖn-Tuy‰t); còn có con cûa anh chÎ Th† .... Có nh»ng
cháu nhÜ Quÿnh HÜÖng (con cûa anh chÎ Chính-HÜÖng), Minh (con anh chÎ Phú).... vì ª xa xôi nên ti‰c không
Ç‰n tham d¿ ÇÜ®c. MÏ Hånh và HÒng Phúc (con cûa anh Khuê) vì bÆn r¶n cho ngày tråi ‘’H¶i Thäo KÏ
Næng Huynh TrÜªng 2005’’ ÇÜ®c t° chÙc cùng ngày ª thành phÓ phø cÆn cûa San Jose. NhiŠu anh chÎ nhÜ
chÎ Loan, anh Vui, chÎ Chi, chÎ Châu, anh Hùng (TÜ®ng), anh DÛng, chÎ HÒng KhÜÖng, cháu Chính ..v..v.. Çã
Çi d¿ lÍ khai måc cÛng nhÜ nhiŠu anh chÎ Çã ûng h¶ tài chánh Ç‹ khích lŒ tinh thÀn cho Th‰ hŒ Huynh TrÜªng
TrÈ . Anh Khuê và chÎ MÏ tham d¿ tích c¿c hÖn vào khóa H¶i Thäo này. ChÎ MÏ là m¶t trong các Thuy‰t
trình viên cûa khóa H¶i Thäo.
Ban ChÃp Hành nhiŒm kÿ 2006-2008 Çã m©i ba cháu ThuÃn, Chính và Quÿnh Giao vào Ban Y‹m Tr® KÏ
ThuÆt. Các cháu này dã chính thÙc là Thành viên cûa AHGñPTVN HN. BCH cÛng Çang tìm m©i thêm các
cháu khác và rÃt mong có nhiŠu cháu có ÇiŠu kiŒn xin tham gia vào Ban này . ñây cÛng là š ki‰n Çóng góp
và mong muÓn cûa nhiŠu anh chÎ ....

ñang bàn thäo Bän K‰t Ð§c

Các cháu trong tiŒc mØng

Andy Phåm giúp vui væn nghŒ trong tiŒc mØng H¶i Ng¶

Tâm DiŒu và MÏ Hånh tham d¿ H¶i Thäo KNHT 2005
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Thæm Cây BÒ ñŠ
Næm XÜa và
TiŒc MØng H¶i Ng¶
Q.DiŒu Ng†c Cao Minh Châu

Tr©i

San Jose hôm nay giæng giæng mây xám,
chúng tôi, nh»ng thành viên AHGDPTVNHN, Çi
thæm Tu ViŒn Kim SÖn trong nh»ng håt mÜa phùn
mùa ñông.ñÜ©ng lên núi ÇÀy Ç¥c sÜÖng mù, nhÜng
v§i quy‰t tâm vŠ chùa lÍ PhÆt, thæm thÀy, vi‰ng cänh,
và thæm låi cây BÒ ñŠ næm xÜa, chúng tôi vÜ®t qua
nh»ng Ç†an ÇÜ©ng núi cheo leo, m¥c mÜa phùn gió
bÃc, m¶t cách hæm hª . ThÆt Çúng là ‘’ñÜ©ng Çi khó
không khó vì ngæn sông cách núi..."

Sau khi ÇÆu xe ngòai bãi, chúng tôi m‡i ngÜ©i m¶t
cây dù,rÒng r¡n bÜ§c vào chánh ÇiŒn. LÍ PhÆt
xong,chúng tôi xuÓng nhà t°. SÜ Ông ViŒn TrÜªng
Çã ch© chúng tôi tåi Çây. Trong bÀu không khí trong
såch, trÀm l¡ng cûa bu°i sáng, tâm chúng tôi tïnh
l¥ng. LÀn lÜ®t tØng ngÜ©i m¶t ngÒi xuÓng nh»ng
chi‰c bÒ Çòan. Ly trà nóng Çánh tan h‰t nh»ng sÜÖng
sa, gió buÓt ngòai tr©i. Anh Khi‰t Çã gi§i thiŒu chúng
tôi v§i sÜ ông, và SÜ Ông hoan h› khi chúng tôi Ç‰n
thæm Tu ViŒn. SÜ ông cÛng nói v§i chúng tôi vŠ tình
ngÜ©i, vŠ Çåo Pháp và sÜ ông Çã nh¡c låi m¶t lÀn
H¶i Ng¶ cÛ, næm 1999, lúc Ãy cánh chim ñåi Bàng

Ngô Månh Thu Çã hÜ§ng dÅn Çòan chúng tôi vi‰ng
cänh chùa. ThÀy cÛng nh¡c Ç‰n cây BÒ ñŠ
AHGDPTVNHN Çã t¥ng Tu ViŒn næm xÜa vÅn ÇÙng
v»ng và phát tri‹n månh trong sân chùa m¥c gió
n¡ng mùa Hè, mÜa tuy‰t mùa ñông nhÜ anh chi em
chúng tôi vÅn v»ng vàng ti‰n bÜ§c trong tình Lam,
m¥c bão táp cu¶c Ç©i.
R©i nhà T°, chúng tôi xuÓng nhà ñåi Bi, cÖm nóng
canh ng†t Çang Ç®i ch© chúng tôi. Sau nghi thÙc cûa
b»a cÖm chánh niŒm, chúng tôi thanh thän dùng cÖm
trÜa và bu°i sinh h†at ÇÜ®c diÍn ra trong phòng æn
cûa nhà ñåi Bi cùng v§i các PhÆt Tº lên chùa lÍ
phÆt. Nh»ng bài thiŠn ca ÇÜ®c diÍn tä qua gi†ng ca
ng†t ngào, trÀm Ãm cûa thÀy Quäng Kiên. Sau Çó
ban tam ca-Kim MÏ, Minh PhÜÖng và Phåm Hùnghát bài Giòng Sông Træng t¥ng quš thÀy, Çåi chúng
và anh chÎ em chúng tôi., chÎ ñoan hát bài ñêm
NguyŒn CÀu..Các anh các chi thay phiên nhau phát
bi‹u cäm tÜªng.Vì th©i gian có hån, chúng tôi Çành
tåm ngÜng bu°i sinh h†at, và chi Tâm Çåi diŒn anh
chÎ em chúng tôi dâng lÍ cúng dÜ©ng ChÜ Tæng Ni.
Chúng tôi ra sân chøp hình lÜu niŒm, và vi‰ng cänh
chùa. M¥c nh»ng s®i mÜa bám trên ÇÀu, trên áo, m¥c
nh»ng cÖn gío lånh quÃn qušt trên ngÜ©i, chúng tôi
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Simmi Valley) thì ÇÜ®c anh TrÀn Minh PhÜÖng Çón,
mØng bi‰t mÃy. Tôi v¶i vàng theo chân anh ÇiŠn
khuy‰t nh»ng ch‡ trÓng. May m¡n thay tôi ÇÜ®c ngÒi
gi»a các anh chi thân thÜÖng: chÎ HÒng Loan, chÎ
Thanh Minh, chÎ Mai (Úc Châu), chi Tâm, chÎ HÒng
KhÜÖng, anh chÎ Trà và anh chÎ ThÓng.

vÅn chuyŒn trò vui vÈ, g†i nhau í §i và chen nhau
chøp hình. R©i sân chùa, cä Çòan kéo xuÓng cÓc thÀy
ñÙc NiŒm. VÜ®t qua nh»ng con dÓc nhÕ trÖn trÜ®t,
tay trong tay, chúng tôi d¡t nhau Çi thæm låi cây BÒ
ñŠ næm xÜa- Anh Thu Öi! Chúng em thæm cây BÒ
ñŠ Ç‹ tÜªng nh§ Ç‰n anh, nh§ Ç‰n cánh chim ñåi
Bàng hiŠn hòa cûa chúng em.Ngày xÜa thân ái,anh
Çã ôm gÓc BÒ ñŠ suÓt Çêm, vÜ®t qua Ç†an ÇÜ©ng
hÖn 300 miles, Çem nó và chúng em lên Tu ViŒn
Kim sÖn. Ngày xÜa Ãy, Çôi cánh chim to l§n, v»ng
chãi phû bóng mát và bäo vŒ "ñàn bé thÖ". Gi© Çây,
anh n« Çi, Çi mãi Ç‹ "ñàn bé thÖ v¡ng anh tØ Çây."Dù mÜa gío, gía rét, cây BÒ ñŠ næm xÜa vÅn ÇÀy lá
xanh, mÖn mªn sÙc sÓng tuy hÖi sÖ xác hÖn mùa hè
( khác h£n v§i nh»ng mùa Çông trÜ§c ). Ch¡c có lë
cây BÒ ñŠ bi‰t næm nay chúng tôi së thæm nó. Nó
không muÓn chúng tôi nhìn thÃy nó røng lá, trÖ cành.
Chúng tôi xúm låi chøp hình lÜu niŒm dÜ§i gÓc BÒ
ÇŠ mà tÜªng r¢ng anh Thu, anh Ngô Månh Thu cûa
chúng tôi Çang ÇÙng gi»a v§i nø cÜ©i hiŠn hòa bao
dung muôn thuª.. Cháu ThuÃn chøp hình m¶t mình
v§i cây BÒ ÇŠ, tôi tÜªng nhÜ anh Çang ÇÙng bên
cháu, nh¡c nhû chúng tôi Çôi ÇiŠu.ñã Ç‰n lúc phäi
chia tay v§i cây BÒ ñŠ thÜÖng quš, chúng tôi lÜu
luy‰n tØ giã cây BÒ ñŠ, x‰p nh»ng k› niŒm xÜa vào
kš Ùc, gåt nh»ng håt nÜ§c Ç†ng trên mi-nÜ§c mÜa
hay nÜ§c m¡t?-leo ngÜ®c lên bãi ÇÆu xe, vŠ thành
phÓ Ç‹ chuÄn bÎ cho bu°i tiŒc chiŠu nay:

Sau nh»ng nghi thÙc thÜ©ng lŒ, bu°i tiŒc mØng H¶i
Ng¶ 2005 ÇÜ®c b¡t ÇÀu v§i ngÜ©i ÇiŠu khi‹n chÜÖng
trình kiêm MC :anh Lê Hùng..Anh Khi‰t Çã gi§i
thiŒu v§i các thành viên và thân h»u Ban chÃp hành
hòan chÌnh cûa AHGDPTVNHN nhiŒm kÿ 20062008 gÒm 15 thành viên ª räi rác kh¡p nÖi trên nÜ§c
MÏ; ñ¥c biŒt lÀn này trong ban chÃp hành có s¿ hiŒn
diŒn cûa 3 thành viên trÈ, rÃt trÈ, ÇÙng gi»a nh»ng
mái tóc Çã båc màu :Quÿnh Giao (con chÎ Tâm).,
ThuÃn (con anh Thu) và Chính (con Minh Châu).

"Thôi giã tØ, giã tØ anh nhé
ñàn bé thÖ v¡ng anh tØ Çây.."
Và bu°i chiŠu,
Hai mË con tôi t§i nhà hàng lúc 6 gi© chiŠu, nh»ng
chi‰c bàn tròn Çã gÀn kín ngÜ©i . Tôi l§ ng§ tìm lÓi
vào (dân nhà quê ra tÌnh-Quê tôi ª tÆn Ch¡c Cà ñao

Nhìn anh Khi‰t hôm nay thÃy Ç« hÖn hôm qua ª h¶i
trÜ©ng, anh co vÈ hÖi tÜÖi tÌnh và tinh thÀn ‘’vÎ quÓc
vong thân’’ Çã ÇÜ®c chuÄn bÎ.(TÓi qua, tôi vŠ coi låi
tÃm hình chøp anh, chi Tâm, anh Khuê lúc phát
nguyŒn. Nhìn anh sao quá Üu tÜ. Tôi có cäm tÜªng
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tÃm hình này ÇÜ®c chøp khÕang hÖn 30 næm trÜ§c,
lúc anh b¡t bu¶c phäi r©i bÕ quê hÜÖng yêu
dÃu).Chúng tôi rÃt trân tr†ng s¿ hy sinh cûa anh tân
TrÜªng ban.Ti‰p theo, chÎ HÒng Loan Çã lên sân
khÃu, phát bi‹u cäm tÜªng cûa chÎ và ÇÒng th©i chúc
mØng Ban ChÃp hành m§i. Sau Çó chÎ hài tên nh»ng
ngÜ©i góp sÙc hòan tÃt k› y‰u Vïnh Nghiêm 2005.
Chi Çã t¥ng chúng tôi nh»ng món quà lÜu niŒm ÇÀy š
nghïa kèm theo nh»ng Çóa hoa r¿c r« cài trên áo.
VØa nhÆn qùa, vØa cäm Ç¶ng tình cäm chÎ dành cho
AHGDPTVNHN .Tình LAM trong chúng tôi tràn
hÜÖng thÖm và bŠn v»ng muôn thuª.

con ki‰n trong bøng chúng tôi bò ra. VØa æn, vØa
thÜªng thÙc væn nghŒ, ban nhåc thÆt hay, ca sï tuyŒt
v©i (Ca sï cây nhà lá vÜ©n cÛng không kém ca sï
chuyên nghiŒp). Chúng tôi mäi æn, mäi nói, mäi cÜ©i,
mäi xem væn nghŒ quên h‰t nh»ng rét buÓt, mÜa dÀm
ngòai tr©i .NgÒi Çây hÜªng hÜÖng vÎ ÇÆm Çà ÇÀy yêu
thÜÖng cûa anh chÎ em- Trao cho nhau niŠm hân
hoan-. Nhìn ban h®p ca AHGDPTVNHN, nh»ng mái
ÇÀu muÓi tiêu (muÓi nhiŠu hÖn tiêu),nhÜng tâm hÒn
vÅn trÈ, vÅn tích c¿c trong m†i sinh h†at áo lam : ChÎ
ñoan, ChÎ Kim MÏ, anh Vui, anh PhÜÖng, anh ñÎnh,
anh Phåm Hùng.. Các anh chÎ Çã trình bày các ti‰t
møc Ç¥c s¡c, vui vÈ Çem låi không khí tÜng bØng Ãm
áp cho m†i ngÜ©i .Tôi không th‹ quên bé Andy, con
anh chi SÖn-Tuy‰t, cháu m§i 5 tu°i nhÜng rÃt v»ng
vàng và t¿ tin khi ÇÙng trên bøc g‡, múa m¶t bài
quyŠn, Çi m¶t bài cÜ§c v§i s¿ nh¡c tuÒng cûa ngÜ©i
chÎ thân thÜÖng (bé Sheila 6 tu°i) ÇÙng dÜ§i
sàn.Nh»ng tràng pháo tay dành cho bé khi‰n cÆu võ
sï tí hon h§n hª ôm c° bÓ trª vŠ bàn tiŒc.
Càng vŠ khuya, bu°i tiŒc càng sôi Ç¶ng, chØng nhÜ
không ai muÓn chia tay, nhÜng th©i gian có hån, nhà
hàng cÀn d†n dËp nên m†i ngÜ©i bÃt Ç¡c dï k‰t giây
thân ái.Vòng giây thân ái lÀn này thÆt r¶ng, vòng h‰t
m¥t b¢ng cûa nhà hàng.Phäi mª cºa ra vào Ç‹ n§i
r¶ng thêm nh»ng bàn tay. L©i ca trÀm Ãm cÃt cao,
kéo dài nhiŠu lÀn mà không n« dÙt:

Tay s¡p xa nhÜng tim không xa...
Gang thép ta chia tay ÇØng buÒn
Tuy ra khÕi nhà hàng, nhÜng m†i ngÜ©i vÅn níu gi»
nh»ng gi© phút ÇËp trong cu¶c Ç©i. Chúng tôi vÅn
ÇÙng ngòai hành lang Ç‹ chuyŒn trò, Ç‹ kéo dài gi©
chia tay. HÖn m¶t ti‰ng ÇÒng hÒ n»a trôi mau, m†i
ngÜ©i vÅn bÎn rÎn. ChÎ trà còn cÓ kéo dài thêm ít phút
b¢ng cách t¥ng thêm qùa cho chúng tôi. ChÎ Thu,
H¢ng, MÏ và tôi m‡i ngÜ©i nhÆn m¶t món qùa thân
thÜÖng, ÇÀy ¡p nh»ng trìu m‰n cûa ngÜ©i chÎ kính
yêu :
Anh Khi‰t Çã Çåi diŒn AHGDPTVNHN nhÆn m¶t
món qùa k› niŒm tØ GDPT Anoma. Anh chi ThÓng
và ban t° chÙc, ai cÛng rång r« và vui nhÜ t‰t vì H¶i
Ng¶ 2005 Çã thành công r¿c r« Nh»ng món æn ÇÜ®c
d†n ra, thÖm phÜng phÙc và nóng hôi h°i nh¡c nh»ng

G¥p nhau Çây, rÒi chia tay,
Ngày dài nhÜ Çã vøt qua trong phút giây
NiŠm hæng say còn chÜa phai,
ñÜ©ng dài sông núi , hËn nhau ta sum vÀy...

Không nên nhìn l‡i ngÜ©i. NgÜ©i làm hay không làm
Nên nhìn t¿ chính mình. Có làm hay không làm
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VŠ
T° ñình
ñÙc Châu VÛ Ng†c Khuê

7 giờ sáng thứ bảy cuối tuần, tôi
đang vật vã với chồng nhật báo
cần phải chuyển đi bưu điện cho
kịp gửi đến quý độc giả, trán đã
lấm tấm mồ hôi, dù rằng đang
khoác ba tấm áo để chống cái
lạnh mùa đông (mới chỉ là mùa đông Cali)... cell
phone reo.., giờ này mọi người còn ngái ngủ, còn
đang nướng... trong chăn ấm..., với vội cái phone,
nhìn màn hình, kịp nhận ra người gọi, nhờ có cặp
kính 'màu'.., lên tiếng 'hello'..., chưa kịp nói tiếng
nào; đầu dây bên kia nghe thân quen :" anh Khuê,
mười giờ mai chủ nhật, giỗ Tổ, tại tổ đình Vĩnh
Nghiêm-Pomona, những bạn nào cùng đi với chúng
ta, anh vui lòng mời gọi bằng email, bằng phone..."
...vừa trả lời phone cho Minh Tâm vừa cởi bớt một
chiếc áo khoác, cái tấm tình hăng hái của Tâm đã
làm căn phòng ấm lên..." chút nữa Khuê sẽ gọi, tôi
đang ở nơi làm việc, anh thông báo cho cô Minh
Châu lên email nhắc nhở, mời gọi chung đến các anh
chị em thành viên, sẽ gọi lại anh sau, hoan hỷ "...
..."anh đang làm việc à! vậy mà tôi đang tính mời
anh ly cafe cuối tuần"...
Sau giờ làm việc vào ngày cuối tuần đó, tôi đã gặp
Minh Tâm để bàn bạc một vài công việc cho ngày về
Tổ đình...
9giờ 30 sáng chủ nhật, anh Tuệ Linh và Khuê tạm
rời phiên họp Gia đình Phật tử tại Trung Tâm Thích
Quảng Đức, tại Sanbernadino để hướng về Tổ đình
bằng Fwy 60W, đối lại hướng 60E, khởi hành trước
tôi, xe của anh Tâm từ thành phố Irvine, cùng đi có
anh Nguyễn Hoài, (được biết chị Tâm, cô Minh Châu
đến bằng xe khác từ hướng 405 south...nhưng tin giờ
chót...) chúng tôi liên lạc bằng cell phone trên từng
đoạn đường, để hướng dẫn anh Tâm, vì dù sao anh
cũng mới đem tổ ấm gia đình của anh về Cali nắng
ấm, sau bao năm ở miền ...'thượng du', tôi đã thầm
làm bài toán 'động tử' thời còn đi học, để đoán xem
hai chiếc xe ngược chiều nhau đến điểm hẹn vào lúc
mấy giờ...

Bốn anh em chúng tôi, gặp nhau tại khuôn viên chùa
Vĩnh Nghiêm khoảng 10 giờ hơn, Thày Minh Thông
rời chánh điện sau khóa lễ cầu siêu cho gia đình một
Phật tử, chúng tôi chắp tay xá thày..."A Di Đà Phật,
anh em chúng con về giỗ Tổ",... thầy tươi cười mời
anh em vào hậu liêu thân mật tiếp chuyện. Mở lời
anh Tuệ Linh giới thiệu anh Phạm minh Tâm, Phó
ban nội vụ tân Ban Chấp Hành Ái Hữu Gia Đình
Phật Tử Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại thay mặt anh chị
em Vĩnh Nghiêm vấn an thày. Hoan hỷ với nụ cười
thày đã mở lời trước, "tôi đã được nghe Hội Ngộ
Vĩnh Nghiêm thành công, tán dương công đức của
quý anh chị em".
Đặt chậu hoa trên bàn, Minh Tâm thưa chuyện:
"Kính bạch thày, chúng con có chút lòng thành dâng
hoa cúng Phật nhân ngày giỗ Tổ hôm nay," ...Thày
đưa tay ra hiệu mời mọi người ngồi, những tách trà
ấm, thon nhỏ tiếp nối câu chuyện giữa thày trò, thày
nhắn nhủ: Ái Hữu Vĩnh Nghiêm, Ban Chấp Hành cũ
đã nhiều đóng góp, giờ đây các anh chị trong Tân
ban trẻ trung hơn sẽ làm việc nhiều hơn... Minh Tâm
liền tiếp lời "Xin thưa với thày, anh chị em thành
viên Vĩnh Nghiêm tham dự Hội Ngộ năm nay đã
đem cả tấm lòng chân tình như thưở ban đầu, để tiếp
nối tinh thần hòa hợp yêu thương mà các anh chị đi
trước đã dầy công góp sức, anh Khiết đã cùng chúng
con về đây trước ngày Hội Ngộ, lãnh hội những lời
dạy của thày về 16 "Chốn Tổ" trên miền đất Bắc xa
xưa thân thương, hiện nay anh Khiết đã hoan hỷ
gánh vác việc của Ái Hữu, chúng con là phó, cùng
một số quý anh chị em cùng nhau làm việc trong ban
chấp hành...". có dấu hiệu của khóa lễ sắp bắt đầu,
tôi vội lên tiếng: "Thưa Thày, thay mặt anh chị em
về giỗ Tổ hôm nay có anh Tuệ Linh, anh Minh Tâm,
hai vị phó của cựu và tân ban chấp hành, anh Nguyễn
Hoài, đại diện chi Nam Cali và chúng con, xin được
lên chánh điện dâng hoa cúng Phật.".
Thày nói phải lắm, sắp đến giờ hành lễ, thày trò
mình sẽ gặp sau, mời các anh dùng cơm với thày sau
khóa lễ... Chúng tôi cùng nhau lên chánh điện dâng
hoa, lễ Phật, quý Phật tử đã vân tập nơi chánh điện
đầy đủ, cùng nhau cung nghinh Thày quang lâm
chánh điện cử hành chính thức giỗ Tổ. Chúng tôi vẫn
quen lối xưa như anh Ngô mạnh Thu thường làm,
luôn tìm hàng ghế sau cùng mà ngồi, khóa lễ được
cử hành trang nghiêm, tiếng thày khởi xướng, đại
chúng đồng tụng theo, bàn thờ Phật trang nghiêm
ánh nến, bàn thờ Tổ Vĩnh Nghiêm hương đăng hoa
quả... Thời kinh hoàn mãn, chúng tôi lễ tạ sau cùng
nơi bàn thờ Tổ, ...Như lời mời, anh em chúng tôi
được tiếp tục hầu chuyện với thày trong bữa cơm
thấm tình đạo vị mà thày ban cho…
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Vườn Thơ

Ngủ
dưới
trăng
Xuân

Sen và Træng

Bính
TuÃt

Trong Ánh ñåo, Xuân tÜÖi Çang lÃp lánh
Muôn hào quang sáng tÕa s¡c tinh khôi
BÀy chim non r¶n hát vang lanh länh
Vån hoa xinh, vÜÖn th¡m ÇËp khung tr©i.
Chuông TØ Bi buông lÖi
PhÆt Nhân Ái mÌm cÜ©i
Con Vô Minh låc bÜ§c
Quÿ kính låy Ba Ngôi

Nø Sen nª tr¡ng sáng nay
Nºa Çêm træng tÕ, Sen Çày trong Træng.
NhÜ mÖ, tâm thÙc xoay vÀn,
Ta kŠ træng ngû, có nàng Sen ru

Lam
Khói Lam, hay áo em Lam,
QuyŒn trong gió thoäng, trên ngàn s¡c không.
Trong em ÇÓt ng†n n‰n hÒng,
Sáng lên. Ta thoát khÕi vòng trÀm luân

Cõi NhÜ Không

Ti‰ng mõ vŠ Chân Nguyên, NgÜ©i mª lÓi
Kính nguyŒn cao siêu thanh khi‰t nh»ng l©i
Khai HuŒ, con Tham Sân Si nhiŠu ki‰p
Lìa B‰n Mê, mau thoát khÕi Luân hÒi

TØ trong tïnh l¥ng ta vŠ,
Theo làn gió Ç¶ng, BÒ ñŠ lá baœ
Vô thÜ©ng m¶t nÈo trÀn aÎ
Ta Bà muôn ki‰p, ki‰p này ‘’NhÜ Không’’.

NhÜ Không Võ Væn Phú
Pháo n° mØng Xuân m§i
Nhåc tÜng bØng khúc vui
CÀu mong Xuân Di L¥c
ñem hånh phúc cho Ç©i.

ñêm Giao ThØa Çón Xuân Bính TuÃt
Tåi Liên Hoa T¿ - Nevada 2006
DiŒu Hoa TrÀn ThÎ HÒng KhÜÖng
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Họp Mặt

MừngXuân
Theo thông lệ hàng năm, “cứ vào đầu xuân, hoa anh đào nở
rộ, lòng tôi lại náo nức…”(thưa các anh chi ấy là em nhớ lại
cái thuở ban đầu mới cắp sách đến trường, học vỡ lòng với
Quốc Văn Giáo khoa Thư), chi Nam Cali có buổi họp mặt
đầu năm. Năm nay, chúng tôi gặp nhau tại nhà anh Cuờng.
Vì năm nay, mọi người muốn “đổi mới tư duy”( đúng giờ),
tôi đành bỏ lớp Việt ngữ, cùng chi Hồng Khương và chị
Thịnh “bay” đến nhà anh Cường. Dù lạc đường, tôi cũng đến
trước giờ quy định 3 phút (tuy còn sau anh Khuê, Anh chi
Quỳnh Tâm, anh chị Tâm Khanh…
Bước chân vào nhà là gặp ngay không khí tưng bừng của
ngày xuân:
Thịt mỡ ,dưa hành, thư pháp đỏ,
Mai Hồng,bún mọc, bánh chưng xanh
(Xin lỗi chị Hồng Mai-chủ nhà-, Minh Châu không dùng
chữ thang vào được vì lỗi vận, đành sửa bún thang thành bún
mọc vậy. Theo MC thì bún thang hay bún mọc cÛng gÀn
giÓng nhÜ nhau, chÎ HÒng Mai thông cäm nhé).

Và nhất là âm thanh, đúng là nói thay pháo. Mọi điều tốt đẹp
nhất trong cuộc sống được mọi người thay nhau chúc tụng.
Chị Khanh (chị Phạm minh Tâm) tâm sự thật cảm động: Từ
ngày sang Mỹ đến nay,đây là năm đầu tiên anh chị được
hưởng một cái tết đầy đủ hương vị truyền thống. Còn cháu
Minh Trí (con anh chị) thì đây là “cái Tết” đầu tiên trong
đời, cháu rất bỡ ngỡ, nhưng không kém phần háo hức với
các bao lì xì đỏ. Chúng tôi tuy rộn rã nói cười, nhưng không
quên xúm vào giúp chị Hồng Mai (khổ chủ) một tay.
Mọi người đã “vân tập” đầy đủ: anh chị Cường, anh chị
Quỳnh-Tâm và cháu Quỳnh Giao, anh chị Tâm-Khanh và

cháu trai, anh chi Liên, anh chi Hòai, anh chị Lâm và cháu
trai, anh chị Hoa, con rể và hai cháu ngoại, các anh Khuê,
anh Phương, anh Mỹ, anh ThiŒu, các chị Cát Văn Chung, chị
Tuyết Mai, chị Xuân Mai (chị Thu) và cháu Thuấn, chị Hằng
cùng con gái và cháu ngoai, chị Thịnh, chị Hồng Khương,
cuối cùng là hai mẹ con tôi. Đặc biệt hôm nay có sự hiện
diện của thân mẫu chi Hồng Mai. Bác rất khỏe mạnh và
minh mẫn dù tuổi đã cao. Ngòai ra còn chị Châu, bạn hàng
xóm của chi Hồng Mai. Buổi lễ đầu năm theo nghi thức
GDPT được bắt đầu. Tuy đơn giản nhưng rất trang nghiêm
với chị Tâm làm chủ lễ, hai cháu Quỳnh Giao và Chính
chuông mõ. Lễ tất, mọi người xuống phòng ăn. Thức ăn đầy
ắp trên bàn, thơm phức: nào xôi Lạp xưởng, bánh chưng,
dưa món, giò thủ, dưa hành, chè kho, xôi nếp than, thịt luộc,
chả giò, gỏi, bánh cam… và còn món nóng hổi, vừa thổi vừa
ăn, do chính đầu bếp phục vụ từng người. Tiết trời se lạnh,
tô bún thang nóng hổi với vài giọt cà cuống, thật là tuyệt!!!
Mảnh sân sau nhà anh Cường thật đẹp, anh chi em chúng tôi
ra sân ngồi, vừa ăn vừa hàn huyên, thật vui, và vui hơn nữa,
năm nay anh chi Lâm và cháu cũng xuống họp mặt đầu năm.
Chị Lâm đã bình phục hòan tòan, chị tươi tắn y như ngày
trước, chúng tôi chen nhau chúc mừng anh chị.
Sau khi đã no, mọi người mới nghĩ đến việc "bàn quốc sự".
Chị Hằng-Trưởng chi- chào mừng mọi người, anh chị
Cường cũng góp những lời phi lộ và thân mẫu chị Hồng
Mai đã chúc mừng chúng tôi một năm mới vạn sự như ý.
Anh Tâm, anh Phương cũng lên diễn đàn cho buổi họp mặt
thêm vui. Cuối cùng là màn văn nghệ mừng xuân. Chi Hồng
Khương ngâm thơ và hát, Anh Cường cũng ngâm bài thơ
với nội dung nhớ người từ mẫu, rồi cháu Thuấn đàn và anh
Phương hát một nhạc phẩm của người anh khả kính- Anh
Ngô Mạnh Thu-.
Trời đã xế chiều, chúng tôi bịn rịn chia tay, và cùng nhau
đến nhà chi Thu, thắp vài nén hương để tưởng nhớ người
anh mến thương. Một số các anh chị đã đi thăm anh Đức
đang bị bịnh. Tôi và các anh chị nhà xa ra về, không đi thăm
được anh Đức, đã gửi lời chúc sức khỏe anh và gia đình. Hy
vọng năm mới, mọi việc đều mới, anh Đức sẽ sớm bình phục
và sẽ cùng sinh họat với chúng tôi như những ngày xưa thân
ái...
Diệu Ngọc CMC
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Làn Khói hương

(Tưởng niệm tản mạn nhân ngày hội ngộ)

Tâm Trí Nguyễn Quang Vui

Trong lúc cả nước Mỹ đang khổ đau vì cơn bão
Katrina mấy ngày qua, và cơn bão khác Rita đang từ
từ kéo đến thì ngoài trời Milpitas, California.. Ô kìa..
giông tố sấm chơp quá chừng ,cơn mưa đầu mùa quá
ư dữ dội, trút xuống xối xả ..Nó không còn êm ả nhẹ
nhàng giống như cơn mưa đầu mùa của những ngày
tháng năm trước ..
Theo làn khói hương của đêm ba mươi (sám hối) tối
trời, con xin khấn nguyền Chư Phật mười phương
phù hộ độ trì cho mảnh vườn tịnh độ(gdpt/VN)của
chúng con vẫn mãi an lành thanh tịnh..Xin chư Bồ
Tát phù hộ cho anh em ruột thịt tâm linh phải hiểu
rằng sắc vô hình tướng mà đừng có tạo nên chướng
duyên phân hóa gdpt/VN, vô tình để cho vô minh
trần thế làm động trờI, động đất mà phát sinh ra mưa
to gió lớn làm đổ nát và ướt cánh SEN tàn của mảnh
vườn thanh tịnh chúng con.. và cũng nhất tâm
nguyện cầu những giọt mưa không biến thành..."giọt
buông, giọt vỡ, giọt tan..ngậm ngùi.." ..
Với ước nguyện trên... tôi quyết định đi dự ngày hiệp
kỵ GĐPT VN do đoàn Cựu HTr va ĐS gđpt SanJose
thực hiện vào lúc 9:00 sáng ngày 28-08-Ất Dậu (tức
ngày 1-10-05)tại chùa An Lạc .Nghe nói Anh Lê
quang Linh và Anh Lê viết Đắc siết chặc tay nhau
đậm tình đậm nghĩa lắm ..thề nguyện gác qua những
bất đồng dị biệt do chướng duyên phân hoá gây nên,
để cùng nhau lo hiệp kỵ, lo thương nghĩ đến hương
linh Anh Chi Em đã khuất..
Tôi lại càng nhất quyết đi dự hiệp kỵ ....
— Lạ quá .?...đã gần 10 giờ sáng rồi mà sao vắng
lạnh như thế này .? Các HTr cao niên cao cấp đâu cả
rồi .? Có lẽ vì nguyên do này lý do nọ nên không
cùng lo chung hiệp kỵ đuơc, rồi mạnh ai nấy làm ..,
Chư Giác linh, Anh Linh, Hương linh sẽ tủi buồn

lắm đó .. ..Qua 50 năm tóc đã bạc màu ..đau đớn và
tội nghiệp lắm Anh Chi Em ơi ...Vô lẽ Anh Em tình
Lam nghĩa Phụ ruột thịt tâm linh chúng ta chỉ bằng
mặt mà không bằng lòng (tâm) .. Tham dự hiệp kỵ
hôm nay cũng có nhừng khuôn mặt mới lạ từ các phụ
huynh đoàn sinh, và các HTr trẻ các gdpt địa phương
đến càng lúc càng đông ,không hiểu qua hiệp ky lần
này Anh Chi Em có bớt khóc thầm khi nhớ về chùa
xưa Thầy cũ ở quê nhà đang chịu cảnh:
." Đêm khuya đèn tắt nhang tàn... dế kêu rỉ rả dạ
càng sầu thêm.."
Thương quá đi thôi ..Anh Chi Em ai nấy tóc cũng đã
bạc màu rồi ..đa số la cao niên cao cấp phải đành
chịu chung số phận với sự chướng duyên phân hóa
cuả gdpt thời trang Hoa Kỳ này sao ..?
Anh Nguyên Nghi và Anh Tâm Bình xem xét lại bàn
thờ Phật, bàn thờ Linh để cho làn khói trầm hương
bay tỏa khắp nơi ..Anh Như Minh Ngô tấn Cúc điều
khiển chương trình, ban nghi lễ cung thỉnh chư Tăng
quang lâm hội trường ...Anh Như Minh vơí giọng nói
ngập ngừng xúc động
.."Xin đảnh lễ Chư Tăng chứng minh, thưa qúy vị
quan khách và toàn thể Huynh trưởng gdpt tham dự
..Vì hoàn cảnh ngoài ý muốn ngày lễ hiệp kỵ năm
nay không được đầy đủ trọn vẹn và muộn màng hơn
năm trước ..xin thay mặt ban tổ chức đảnh lễ sám hối
trước Giác Linh,Anh Linh, Hương Linh đã khuất,và
xin qúy liệt vị hiện diện hay đang ngưỡng vọng về
ngày hiệp kỵ lượng tình hoan hỷ cho chúng tôi .."
Anh Nhu Minh với đôi lời ngắn gọn thắm thiết
nhưng sao tôi vẫn thấy buồn buồn, tủi tủi của người
aó Lam tháng ngày cuối đời sống lưu vong xứ người
.. Lễ hiệp kỵ bắt đầụ ..Để cho làn khói hương bay đi
khắp nơi khắp chốn,tỏa ngát mười phương..cả hội
trường một,hai,ba người rồi tất cả đồng cất lên tiếng
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hát ...."Trầm hương đốt ... xông ngát mười phương
..nguyện nguyện xin Đức Nghiêm từ vô lường ....cầu
cầu xin .."

Thầy Nhuận Hải vaThầy Thanh Tuê niệm hương
bạch Phật..không gian căn phòng hội tuy nhỏ bé
nhưng thật trang nghiêm tôn kính..Tôi tin rằng qúy vị
hiện diện hôm nay đang lắng lòng thở vào ra thật
chậm, thật đều, hết sức chú tâm vào lời kinh tiếng kệ
cuả buổi lễ cầu siêu hiệp kỵ bám theo làn khói hương
thấm vào từng tế bào tim máu chúng ta ..Lời cuối của
..bát nhã ba la mật đa tâm kinh..sao mà huyền diệu
thế ..." yết đê,yết đế ..bà la yết đế ...bà la tăng yết đế
..bồ đề tát bà ha .." "Lạy Phật..lạy chư giác linh Bồ
Tát con đã nghe, đã thấy dược .."qua rồi, qua rồi
..hoàn toàn qua rồi ...tất cả hoàn toàn qua rồi .. ôi
giải thoát ..
"Cha Mẹ ơi !..làm sao qua rồi cái quá khứ Pháp nạn
1963 và cái khúc quanh lịch sử 1975 ngặt nghèo ấy,
vì nó vẫn theo ta tha hương xứ người... Bao giờ Cha
Me ngồi lại với nhau để đàn con áo Lam năm châu
bốn bể kéo nhau từng đàn từng lũ về lạy tạ ơn
Ngưòi...Bao giơ..? Bao giờ.? Biết đến bao giờ .?.?
Buổi lễ hiệp kỵ kết thúc thật gọn nhẹ ..Mọi người đã
ngập mình trong làn khói hương thanh tịnh..Đã về
,đã tới được với giác linh Chư tôn đức tăng ni đã xả
thânlàm ngọn đuốc trí tuệ đốt cháy vô minh gây nên
pháp nạn, khổ đau triền miên cho đạo pháp dân tộc
quê hương..Với những anh linh như Quách thi Trang,
Nhất chi Mai đã gục ngã dưới lằn đạn của chế độ bạo
tàn, Anh Chị Em Huynh Trưởng,thanh niên nam nữ
đoàn La hầu La ,gdpt Giác minh Sàì Gòn bị sát hại
tại trường Thanh niên Phụng sự xã hội ... Các em
Oanh vũ ngây thơ trong sáng đã bị xe tăng nghiền
nát tại đài Phát thanh Huế v.v. Đã gặp lại hương linh
qúy vị tiền bối sáng lập gdpt, Gia
Trưởng,HuynhTrưởng đã có công gầy đựng nên gia

đình Lam để cho chúng ta một lòng một dạ gìn giữ
tới ngày nay ..
Lời anh Như Minh lại chậm rãi vang lên ..."Xin Chư
tôn đức và qúy vị cùng chúng tôi làm lễ chào kỳ hiệu
gdpt .."Anh Nguyên Nghi dõng dạc nói lớn (thật
giống Anh Dặng ngọc Lựu thuở nào).."Anh Chị em
sẵn sàng .."Hô to ..:PHÂT TỬ ...tất cả .."TINH
TẤN.."Toàn thể bắt ấn chào tam muội,bỏ tay xuống
và trang nghiêm cất cao lời hát .."Kìa xem đóa sen
trắng thơm ..nghìn hào quang chiếu sáng trên bùn
..hình dung Bổn Sư chúng ta ..lòng từ bi trí giác vô
cùng .’ Tất cả hát lớn và dứt khoát .."Đồng thề
nguyện một đạ theo Phật ..nguyện sửa mình ngày
thêm tinh khiết..đến bao giờ được tòa sen ngát ...tỏa
hương thơm ...từ bi ...tận cùng .." ..Mọi người cúi
đầu tỉnh thức ..Từ đầu buổi lễ tôi cố giữ lòng đừng
cho xúc động,đưa giòng nước mắt lên tận thái dương
rồi ém xuống tận đáy lòng ..tới giây phút này thì hết
kềm giữ nổi ..đôi mắt cuả tôi nhoè nhoẹt từ từ mờ
dần không thấy gì hình tướng ở ngoài cả ..chỉ thấy
trong tận sâu lắng tâm hồn tôi những hình ảnh của
hơn 50 năm trước hiện về ..Những sợi tóc bạc trắng
của tôi không còn đủ sức dựng đứng như những ngày
còn xanh của thời trai trẻ ..nhưng tôi cảm giác nó
cũng đang rung động trên đỉnh xóay đầu ..
Anh Lê viết Đắc trưởng ban tổ chức hiệp kỵ 2005 tác
bạch cùng Chư tôn đức và có đôi lời với qúy vị quan
khách, Huynh trưởng gdpt đã thương hiểu nội tình
sinh hoạt của đoàn Cựu HT va ĐS San Jose, gạt bỏ
tất cả bất đồng dị biệt để có mặt hôm nay cũng chỉ
với một ý nguyện duy nhất cầu xin Giác linh, anh
linh, hương linh,..linh thiêng phụ hộ cho toàn thể
Anh Chi Em Lam viên khắp nơi từ quốc nội đến hải
ngoại đều tai qua nạn khỏi, dứt sạch mọi nghiệp
chướng phiền não, tình Lam anh em ruột thịt tâm
linh đời đời bền vững ...Thầy Nhuận Pháp ban lời
đạo từ ..Khi nghe các Anh Chi hát bài Sen Trắng với
câu .."đồng thề nguyện một dạ theo Phật .." Có lẽ
Anh Chị Em cũng như tôi đều cảm thấy toàn thể tế
bào trong thân thể đồng loạt rung động mà người đời
thường nói nôm na là .."nổi da gà ..."Tôi thật vô
cùng hạnh phúc khi thấy Anh Chị dù gặp hòan cảnh
khó khăn nào cũng hết lòng hết dạ theo Phật ..dầu
cho gặp thác gềnh nào giòng sông ấy vẫn chảy
đều..Các anh chị vẫn mãi bên nhau..hòa thuận
thương yêu : Gặp gỡ hội họp-thảo luận tranh cãiChia tay lúc còn khi mất ..
Huynh Trưởng Diệp gia trưởng gdpt Chánh Đức,
thay mặt ban nghi lễ thông báo vì hoàn cảnh thời
gian hội trường này phải dành cho Phật sự kế tiếp,
chúng ta không thể thực hiện thời kinh Địa Tạng dài
như đã dự tính, thay vào đó bằng kinh A Di Đà
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..Hằng năm vào ngày hiệp kỵ sự có mặt cuả HTr
Diệp là quá ư cần thiết, vì Anh rất am hiểu những
điều cần có và đủ cho các lễ cầu siêu, tiến linh, thí
thực ..Được biết khi họp bàn hiệp kỵ tiểu ban nghi lễ
và trang trí lo ngại không có mặt HTr Điêp và Tâm
Bình Đ. V. Tư ..Nhưng Các Anh đã có mặt, dù hoàn
cảnh nào cũng làm thật trọn vẹn Phật sự của mình
..Htr Diệp chủ trì Lễ Tiến Linh, chuông mõ hai Anh
Phùng và Đắc ..Lời tán niệm cuả Anh Diệp lúc trầm
lúc bổng, thanh thoát đã hướng dẫn toàn thể Anh Chị
em chú tâm trì tụng A di Đà với ý nguyện buông xả
tất cả phiền muộn của cuộc đời để được thanh tịnh
thật sự..ở chốn trần gian u tối này mình vẫn gặp, vẫn
có Tịnh độ như thường ..Chủ lễ lại cho thêm bài đệ
tử kính lạy (sám hối) nghi thức tụng niêm gdpt
VN..Tới giờ phút này tất cả mọi người cũng như
tôi,tâm thân của mình đã theo làn khói hương đảnh lễ
chư Giác linh, anh linh, hương linh đã về ..đã tói
..đầy đủ như ngày đại hội HTr gdpt VN1964 thuở
nào ..
Ôi linh thiêng quá ..Có sự hiện diện cuả ôn Đôn Hậu,
HTQuảng Đức, HTTrí Thủ, HTThiện Siêu va nhiều
chư tôn đức khác.. Anh Chi Em đang bao quanh
Thầy Thiên Minh ,trông Ngài phương phi khoẻ
mạnh, sao không chống gậy như ngày trước, Ngài
đến ngồi gần HT Đức Nhuận (giáo hội Tăng Già Bắc
Việt )và giới thiệu với mấy Ôn ..đây là chùa An Lạc
trú xứ của Sư Bà Nguyên Thanh đó ..HT Thiên Siêu
vưà cười vừa nói..Một số đạo hữu ở đây gọi tôi là Sư
nhà nước..Tôi có nhờ mấy thầy ở chùa trung tâm
Phật giáo Liểu quán có làm lễ cầu siêu cho ai khi
cúng thí thực đừng quên đính chánh giùm TÔI không
phải là sư Việt Cộng mô ..Gặp thời thế thế thời phải
thế ..cũng tùy duyên để dễ dàng hoằng dương chánh
pháp, để yên chùa chiền, để che chở cho đệ tử của
mình yên ổn mà tu hành ..Bồ Tát Thích quảng Đức là
ngọn đuốc khởi đầu đốt cháy vô minh của ngày nào
,Ngài vẫn tỏa ra những hào quang của đại BI-TRÍDŨNG chiếu sáng cho con người đang còn trong
đam mê ham muốn vật chất càng ngày càng cao ..
Thời đại không gian và khoa học cực kỳ tiến bộ,
nhưng con người không thể lãng quên những nguyên
tắc đạo đức của kiếp sống hài hòa vật chất tinh thần..
Ngọn lửa thiêng Quảng Đức thưở nào vẫn phải còn
soi sáng thế giới, để cho đời sống không gian khoa
học phải có lương tâm, nếu KHÔNG sẽ phát sinh ra
những chuyện động trời ,động đất, giết người tập thể
..trái đất cũng bị san bằng mà thôi ..
Ôi chao ..Các Anh Chi HTr sao về đông đủ quá
chừng chừng..đông còn gấp mấy chục lần đại hội
HTr gdptVN trên thế giới họp tại Ấn Độ vừa rồi ..Tôi
chỉ biết ..và từng gặp một số người ..: Miền Trung :

Chi Hoàng kim Cúc, Hòang lệ Thảo các Anh Đặng
ngọc Lựu, A Quyền, A Lương hoàng Chuẩn, A Văn
đình Hy, A Như Tâm Nguyễn khắc Từ, A Nguyễn văn
Chức, A Lữ Hồ v.v..Miền Nam ..:Bác Giu, A Mã văn
Tố (tự Long ), A Tôn thất Sỹ, A Nguyễn đinh Chiểu,
A Bùi trí Minh ..Có cả Trần văn Trọng đang nói
chuyện với qúy vị này có lẽ tường trình về một số
anh Chị em gdpt Chánh Đạo chỉ thu mình một nhóm
với nhau ít giao lưu voi mọi nơi ..Miền Vĩnh Nghiêm
..:Bác Tâm Thông Nguyễn đức Lợi, A Đặng văn
Khuê, Chị Đoàn kim Cúc (chị Ba),Chị Dương, Chị
Cảnh ... đang nghe A Ngô mạnh Thu cùng với các
Anh Chung. Anh Phố , A Nhụ ..tường trình hoạt động
của Ai Hữu gdpt Vĩnh Ngiêm hải ngọai nhất là tại
San Jose này sắp tổ chưc Hội ngộ 2005 ...A Tâm
sương Nguyễn đắc Phúc (nguyên đoàn trưởng đoàn
CHT San Jose) A Lê viết Hải, A Lê ngọc Hùng cùng
với một số Anh Chi Em khác lăng xăng chạy lui tới
lo cơm nước hoa trái cúng dường Chư tôn đức qua
đường ..Anh Chi Huynh trưởng VN qua thăm xứ cờ
hoa, lót lòng lót dạ để có sức còn đi đây đi đó ..
Tâm Sương Nguyễn đắc Phúc :.."Con xin thay mặt
đoàn cựu HTr & đoàn sinh San Jose USA đảnh lễ
chư tôn Đức đã quan lâm đến hiệp kỵ 2005 ..Thật là
một vinh dự vô cùng to lớn đối với chúng con .Các
Ngài mới là đích thực LÁ CHẮN che chở đạo pháp
và dân tộc VN .. Thưa qúy Bác sáng lập viên gdptVN,
các anh chị HTr tiền bối, HTr cuả ba miền Bắc Nam
Trung có mặt thật đầy đủ hôm nay, chứng tỏ dầu ở
nơi đâu .?Từ lúc còn ở trần gian nay về nơi quốc độ,
vẫn luôn lo lắng thương nghĩ cho sự tồn vong của
gdptVN,nhất là tại Hoa Kỳ đang gặp nạn chướng
duyên phân hóa từ trung ương, các miền Nam Bắc
Cali, Đông Tây Hoa Kỳ, rồi đến các đơn vị hạ tâng
nhỏ bé dễ thương nhất, và hôm nay đoàn Cựu
HTr&đoàn sinh của chúng tôi cũng đang chịu hoàn
cảnh này ..Sự vắng mặt của Anh Chị Em cao niên
cao cấp cũng khá nhiều, đáng lẽ phải bỏ tất cả bất
đồng dị biệt để cùng chung lo hiệp kỵ 2005. Chư
Giác linh, Anh linh, Hương linh đã thấu hiểu nên
mới quan lâm, hiện diện thật đầy đủ với mong muốn
anh em tóc đã bạc màu đừng gây khổ đau cho nhau
nữa, vô minh trần thế lợi dụng sự phân hóa này vì
gdptVN là lực lượng hộ pháp nồng cốt cuả GHPGVN
thống nhất, người ta sẽ có những chiến lược chiến
thuật quy mô hơn pháp nạn 1963 đánh phá Phật
Giáo chúng ta .." Anh Lê viết Hải nói nhỏ với Tâm
Sương .."Anh phát biểu đừng khóc, hãy biến đau
thương thành Phật sự, không những BI-Trí mà còn
phải Dũng nữa Anh .."Nhớ lại chuyện trần thế mỗi
lần tham dự tiệc tùng cưới hỏi của anh chị em trong
đoàn, Lê viết Hải lại theo kèm Tâm Sương không
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cho uống rượu nhiều và nhắc nhở .."Anh là đoàn
trưởng của chúng tôi .." Lê viết Hải người HTr nón
lá gdpt Dương Biều Huế hết sức kỷ luật và nguyên
tắc ..Tâm Sương lại gần thầy Thiện Minh qùy xuống
thành kính tác bạch .."Anh Em chúng con đã gieo
nên bao nghiệp chướng quá nặng miệng thi nói
thương yêu đoàn kết mà lòng (tâm) thì mãi mãi phân
chia, chúng con xin chí thành đảnh lễ sám hối
.."Tâm Sương lạy 3 lạy ..Thầy Thiện Minh đỡ dậy
đưa lại ngồi gần Thầy và dạy .."Thầy biết có lá thư
của Anh Chi Em HTr đệ trình lên Chư Tôn Đức về sự
việc này ..Thầy nghĩ rằng điều căn bản quan trọng
giữa anh chị em có còn nhìn nhau như anh em tình
Lam ruột thịt tâm linh ..?Có còn tự mình là những
HTr cao niên cao cấp chịu trách nhiêm về sự tồn
vong và bất khả phân của gdptVN từ quốc nội đến
Hải ngoại/Hoa Kỳ ..?Anh Lương hoàng Chuẩn, chi
Cúc, Anh Từ ..trả lời giúp Thầy đi ..Chị Cúc .."Nếu
tất cả chúng ta đều thấu hiểu lời dạy cuả Thầy qua
câu hỏi thì vấn nạn chướng duyên phân hóa gdptVN
sẽ đươc giải quyết thôi ..Tâm Sương .."Theo Anh Chị
chúng em phải làm sao đây ..? "Như Tâm Nguyễn
khắc Từ ..."Chúng ta phải có một uỷ ban điều hợp
gồm co Thầy Phổ Hoà ( anh Phan cảnh Tuân) Sư cô
Huê Tâm (chị Thu Nhi) Cac anh Nguyễn văn Thục,
Cao chánh Hựu, Hoàng trọng Cang và một số Anh
Chi Em cao niên cao cấp khác không ở trong các
BHD Hoa Kỳ, thành lập ủy ban này do quyết định từ
tổng vụ thanh niên Giáo Hội PGVNTH quê nhà ..Tài
sản qúy giá nhất cuả gdptVN là Huynh Trưởng, ủy
ban điều hợp phải quy tụ HTr lại thành một khối
chặt chẽ, hình thức sinh hoạt như một HUYNH
TRƯỞNG ĐOÀN từ trung ương đến địa phương,
đoàn viên là tất cả HTr không phân biệt gdpt thống
thuộc hệ phái nào ..Huynh trưởng đoàn địa phương
(miền)1 hay 2 tháng/lần để thống nhất sinh hoạt
chung cho các ngày lễ lớn Phật Giáo, ngày hiệp kỵ,
truyền thống, Trại họp bạn, trại huấn luyện đội
chúng trưởng, HTr các cấp v.v..Cho đến một lúc nào
đó Chư Phật gia hộ độ trì được thuận duyên
để đại hội Huynh trưởng tu chỉnh nội quy gdptVN có
3 cơ chế riêng biệt hổ trợ lẫn nhau ...:
- HUYNH TRƯỞNG ĐOÀN (lậpquy)
- BAN HƯỚNG DẪN (điều hành)
- BAN GIÁM SÁT (kỷ luật)
Nếu được vậy, 3 cơ chế này như kiềng 3 chân thật
vững vàng giữ vững gdptVN , dầu cho gặp phong ba
bão táp, vô minh trần thế đánh phá .. Không thể nào
lay chuyển được gia đình Lam chúng ta ...Tâm
Sương .."Ôi bất khả phân là đó ..Ô kìa hãy nhìn Anh
Chị Em trần thế đang tràn ngập hạnh phúc, khi Giác
Linh, Anh Linh, Hương Linh đang thấm dần vào tim
máu Anh Chi Em ấy .. Lê viết Hải ...:Anh Phúc ơi

.hương linh các Anh Chị HTr khắp nơi về đông đủ
quá ..Thưa Anh Từ .;Có hai anh ngồi cạnh Anh
Lương hoàng Chuẩnvà Anh Dặng ngọc Lựu không
phải trong cánh gdpt mình mà sao Em thấy
quen..quen..quá .?Anh Như Tâm NKTừ ..:Cụ mi
quên rồi hả .?Anh ngồi bên cạnh Anh Chuẩn là Phan
duy Trinh,Anh ngồi bên cạnh Anh Lựu là Lê Hửu Bôi
là em Lê Hửu Đàn đó ..;Lê viết Hải .."Em nhớ ra rồi,
hồi pháp nạn 1963 đoàn Nam va Thiếu niên gdpt
Dương Biều Huế có kết hợp với Anh Phan duy Trinh
va Lê hửu Bôi cánh sinh viên Phật tử để bảo vệ chùa
Từ Đàm Huế ..Anh Tâm Sương đến cạnh Anh Phan
duy Trinh và nói .."Hôm nay có Anh tham dự mà
không có Anh Phan duy Chiêm, mặc dầu ban tổ chức
có mời đầy đủ Anh Chi Em..xin anh đừng buồn ..Anh
Phan duy Trinh.."Chú Phan duy Chiêm tội nghiệp
lắm ..tôi biết hôm nay Chú nó không có mặt vì Phật
sự đa đoan, nào là lo cho BHD gọi là hợp nhất (0904-04) trưởng BHD Liểu Quán, phó ban Ánh đạo
vàng, đóng góp ý kiến cho các Anh Em khác chia đôi
đoàn CHTR&đoàn sinh SAN jOSE rồi từ từ thành 2
đoàn thuộc 2 BHD Thiện Minh-Liểu Quán cua miền
Bắc Cali cho hợp với thời trang phân hóa gdptVN xứ
người ..Tâm Sương .."Tụi này thường hay nói giỡn
với Anh Chiêm là bòn mót công đức ít lại vì tháng
ngày cuối đời rồi. Dồn sức tập trung lo cho đoàn cựu
HTr&đoàn sinh thật vững vàng ..không thuộc BHD
nào trong giai đoạn này để cho các Htr thế hệ kế
thừa, noi gương các Anh Chị cao niên cao cấp là
gdptVN chỉ là MộT, đừng mất niềm tin mà giữ vững
đức tin..Các Em vẫn còn thấy qua 50-60 năm không
còn khờ dại ...Tình Lam trong tim ta vẫn còn đọng
lại ..Anh Lê hửu Bôi .."Anh Lê hửu Đàn cũng tội
nghiệp vậy chớ .;có công lao sáng lập đoàn cựu HTr
tại hội trường Rendez Vous Lion San Jose
1992.(1993 .?)lúc bấy giờ với ý muốn của anh em
sáng lập viên là quy tụ HTr khắp nơi thành 1 khối
duy nhất, không thống thuộc BHD gdpt hệ phái nào
..Nếu ý muốn đó thành tựu đến bây giờ thì hay biết
mấy ..Tôi cũng nói với Anh Đàn tuổi lớn rồi chỉ tập
trung lo cho đoàn CHTr&đoàn sinh bây giờ la 1 thôi
..Đó là thành trì còn lại sau cùng chống đỡ mọi vô
minh phân hóa gdptVN tại Hoa kỳ chúng ta ..Tâm
Sương ..:"Nhờ hương linh các Anh nói với anh Đoàn
văn Lộc,Lê hửu Đàn, Phan duy Chiêm,Lê quang
Linh,Lê viết Đắc, Như minh Ngô tấn Cúc, Nguyên
Nghi Đặng ngọc Lể, Minh Khánh Kim Thành là
những anh em nòng cốt đoàn CHTr&đoàn sinh ngồi
lại với nhau hoạch định đường hường sắp tới của
đoàn là ...:
Tất cả các Anh nói trên không nhận một chức
vụ(trách nhiệm)ở các BHD từ trung ương, hay đến
các miền..
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- Đoàn CHTr&đoàn sinh không trực thuộc BHD
nào ..(trunglập).
- Nếu đồng ý với 2 diều nêu trên thì triệu tập một
buổi họp đoàn đầy đủ, để bầu lại ban chấp hành
đòan ...

Anh Như Tâm NKTừ .."Sau khi sắp xếp tổ chức lại
đoàn CHTr&đoàn sinh thành một đoàn duy nhất,
Phật sự đầu tiên là dốc toàn sức để cùng hớp lực với
ban điều hợp lo cho các mục tiêu nói trên ..Trong lúc
các hương linh đang thảo luận hướng đi sắp tới của
đoàn CHTr&đoàn sinh thì anh Trần văn Trọng đang
đi chụp hình các Anh Chị Em trần thế, đem máy hình
đến cạnh Lê viết Hải bấm cho xem tấm hình và nói
"Ông thấy Lệ Giao vì nhớ thương ông mà gầy ốm
như thế này ..Lê viết Hải .."Âm dương cách cảm Bà
không thấy chớ lúc nào mà tôi không ở bên cạnh Bà
..Trần văn Trọng .." Ông đảnh lễ Chư tôn Đức hóa
độ Ông là Lê viết Hải trần gian ngày nào ..cho bà Lệ
Giao bà mập lên chút ít kẻo tội nghiệp ..Tâm Hòa
Ngô mạnh Thu .."Hôm nay âm dương hòa hợp được
với nhau hạnh phúc quá ..Cất tiếng hát .."Chúng ta
là chim bốn phương bay về đây .." mọi người hát
theo .."Về đây chúng ta sống trong đạo
thiêng..Chúng ta là hương gió mang đi ngàn phương
..nguyện đem reo rắc khắp nơi ánh vàng .." Anh Như
Minh Ngô tấn Cúc nói nhỏ với Anh Tâm Bình và
Nguyên Nghi .."Các anh cho sáng lên ngọn đèn ở
mâm cơm của hương linh HTr để các Anh Chị còn
thấy rõ các món ăn chay xứ người ...chớ cõi trần
gian này còn u tối lắm .."Các Chi Nhung, chị Nga,
Lệ Chi, Lệ Giao, Châu ..đang chắt chiu gắp thức ăn
bỏ vào chén chị HKCúc, ĐKCúc,Chi Thảo và các
anh chị khác ..Chị Thảo vừa cầm chén cơm vừa nói
.."A cô Châu này ..sao gắp thức ăn cho Chị mà khóc
vậy .?vô lẽ trong thức ăn có vị mặn của nước mắt à
..?Chị Châu .."Em ghét Chị lắm ..trong lúc chúng Em
đang nương tựa thương yêu Chị ..Chị bỏ tụi Em đi
một cách vội vàng không lời nhắn gởi ..." Chị Thảo

.."Luật vô thường đã quyết định vậy làm sao chị cản
đựoc hả Em .?Trời ơi ..;ở xứ người sao em tôi gầy và
già như thế này .?Ôi Em Châu ..nàng HTr xinh đẹp
của tôi ngày nào đâu rồi ..?Chị Châu .."Em vẫn còn
mải ngụp lặn với cõi ta bà này ..nhất là vì hoàn cảnh
sống lưu vong xứ người ..chứ có ai muốn bỏ quê cha
đât tổ mà đi đâu Chi .;Đời sống ở đây ai cũng vậy,
phải lo nơi ăn chốn ở cho con cái gia đình, sớm hôm
đầu tắt mặt tối ...Vì nhớ chùa, nhớ Thầy, nhớ quê
hương nên đã cùng nhau về đây (đoàn CHTr&đoàn
sinh) cùng nhau tìm về nhà Lam ấy ..Anh Em trong
tay ..trong tay ..mà có được đâu chị .; cứ mãi mãi bất
đồng dị biệt ..ngậm ngùi than thở ..qua 50 năm tóc
đã bạc màu ..vi sao ? .tại sao ..?không thương nhau
như những ngày đầu ..ChịThảo .."Nghiệp gdpt của
chị em chúng mình còn nặng lắm ..biết rằng càng
thương yêu lo lắng gìn giữ xây dựng nó thì càng gặp
phiền não, nhưng không sao rời bỏ được..Đôi khi
mình nghĩ gieo trồng CHỦNG TỬ LAM cho thế hệ
tiếp nối ..Nhưng nền tảng giáo lý tu hành của mình
không vững vàng thanh tịnh ..Mình tưởng làm
chuyện bòn mót công đức ..;;đâu ngờ là mình tạo
nghiêp..Nghiệp theo ta như bóng với hình ..tuổi ta
càng ngày càng cao ..bóng hình theo ta càng ngày
càng lớn..già rồi lam sao vác nổi cái bóng ấy hả em
..?thôi em ơi ..cố gắng an nhiên tự tại đi em ..; Bỗng
có tiếng còi vang vọng xoáy tròn ngoài sân chùa từ
anh Tâm Hòa NMThu, Anh lại hát thật lớn .."Nào
chúng mình ra quay một vòng hát mà chơi" mọi
người không phân biệt kẻ âm người dương vừa chạy
vừa hát ,," Hoà ca tiến lên như nhịp nhàng hát đều
vui ..vui cùng nhau hát..bao tình thân ái bao lòng
hăng hái ..." Mọi người đổi chiều quay tráị phải, hát
lần 2, lần 3 cho đến khi thật tròn mới dừng lại ..Anh
Tâm Hòa với giọng nói chậm trầm tha thiết .." Nhân
mùa hiệp kỵ 2005 Anh Chị đã tham dự khắp nơi, từ
quốc nội đến hải ngoạị, hôm nay đến đoàn cựu
HTr&đoànsinh San Jose CA USA, có lẽ là đơn vị tổ
chức muộn màng nhất ...các Anh Chị đã thống hiểu
cho hoàn cảnh khó khăn đó, nên đã về đây tham dự
thật đông đủ ..Chúng em xin mời chị Hoàng kim Cúc
có đôi lời thương nghĩ vê anh chị em ruột thịt tâm
linh gdpt .. Chị Hoàng kim Cúc với đôi mắt hiền lành
phúc hậu của hơn 30 năm về trước, chị từ từ nhìn anh
em trần thế, nhìn từng người một, như truyền từ bi
vô lượng tâm đến mọi người ..Rồi nói nhẹ nhàng như
lời hát ru cuả Mẹ VN vỗ về chắt chiu đàn con Lam
đang chịu cảnh khổ đau là cha mẹ tâm linh không
thuận hợp với nhau ..đang chịu cảnh tột cùng chướng
duyên phân hóa cuả lịch sử gdptVN .."Các Em của
Chị ..qua 50, 60 năm dầu cho gặp pháp nạn này tới
pháp nạn khác ..Đạo pháp và dân tộc có nguy khốn
cỡ nào ..chúng ta vẫn mãi mãi bên nhau, thuơng yêu
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lo lắng , gắn bó đùm bọc lẫn nhau, các em tự mỗi
người thương nghĩ về mình vì trong tim của mỗi em
vẫn còn cuộc tình ..Tình Lam màu áo đó em ..Dù ở
chân trời góc bể nào chúng ta vẫn hết lòng hết dạ
với nhau ..Xin thề nguyền cùng nhau đừng làm hoen
ố màu Lam và gìn giữ gia đình Lam muôn đời muôn
kiếp bền vững ..Chị chỉ có đôi lời nhắn gởi với người
âm kẻ dương như vậy thôi ..Chị không còn thời gian
ở đây lâu được, còn phải đi thăm một vài nơi khác để
trở về miền quốc độ cho đúng hẹn ..Em Tâm Hòa ơi
.;chúng mình giây thân ái đi ..Các em hát chậm lại
để cho vong linh của chi dược thấm vào tim máu các
em ..Anh Tâm Hòa vào cầm tay chi Thảo (Thừa
Thiên Huế) và bác Giu (Nam Việt, )Bác Tâm Thông
NĐLợi (miền Vĩnh Nghiêm) đang cầm tay Bác Giu
va Tâm Sương NĐPhúc ..Anh Tâm Hòa .." Chúng ta
hát giây thân ái 2 lần chậm thôi nghe các anh
Chị,..Giây thân ái lan rộng muôn nhà ..tay sắp ....vui
tươi ta biết ....Đường tuy xa ...Tiến bưóc theo ....Dù
cách xa ...Gang thép ta chia tay đừng buồn .." Mọi
người cúi đầu yên lặng .
.Bừng mắt ra anh chị em cõi âm tan biến đi đâu hết .?
chỉ còn lại TA với TA tuy MÔT mà HAI đếm chưa
dược 1/2 đoàn viên Cựu HTr&doàn sinh, vì cũng
chịu chướng duyên phân hóa nói trên..Chị Lệ GiaoLệ Chi .."Các Anh Chi ấy không để ta tiễn đưa một
đoạn đường, biến mất lúc nào không hay .." Chị
Châu vẫn còn nhắm mắt, nắm chặt tay trong không
trung bao la xứ người không chịu buông ra ..Chị
Nhung, chi Nga la to .." Chị Châu thả tay ra ..Chị
Thảo thăng rồi ..." Chị Châu từ từ mở mắt, hốt hoảng
đến bật khóc vì trong tay chị chỉ còn lại bàn tay cô
đơn lạnh giá của chính mình, góc sân chùa kia là một
khúc quanh hiu quạnh cuả đời người áo Lam sống
kiếp tha hương xứ người ..Miệng chị bắt đầu lẩm
bẩm .."thực thực ..hư hư làm sao ấy ..?" Anh Lê viết
Đắc .."Xin các anh chị nghĩ giải lao 20 phút, rồi
chúng ta ra sân sau của chùa cúng thí thực .." Như
mọi lần hiệp kỵ trước, tới giờ này khá đông Anh Chi
Em bỏ về trước, chỉ còn lại một số người có thân
nhân bỏ mình nơi biển đông, hay chết oan ức vì cướp
biển, hải tặc ..Nhưng lần này tất cả mọi người đều ở
lại với ý nguyện tham dự cho trọn vẹn lễ hiệp kỵ
2005 mà mình đã phát tâm ..Chủ lễ vẫn HTr Diệp,đi
chuông mõ vẫn hai Anh Đắc-Phùng ..lời tán tụng
nghe thương tiếc ai oán quá chừng , hòa lẫn với tiếng
tang, chuông, mõ thật nhịp nhàng kêu gọi những
OAN LINH đang vất vưởng ở tận nơi đâu hãy quy tụ
về đây để dùng bữa cơm cho khỏi đói lòng ..về đây
nương tựa Tam Bảo, hôm sớm nghe kinh kệ cho đỡ
oan tủi,khỏi phải chịu nắng sớm mưa chiều, giống tố,
mưa gió ,bão bùng ..Để cũng được bảo vệ Đạo pháp
và dân tộc,để cùng chúng tôi dẹp đi những vô minh

ma vương trần thế đang dánh phá bằng cách gây
phân hóa gdpt VN từ quốc nội đến hải ngoại/Hoa Kỳ
..Buổi lễ cúng thí thực chấm dứt cũng như kết thúc
sự lo âu của ban tổ chức hiệp kỵ 2005..Nhìn anh chị
trong ban tổ chức với nét mặt hân hoan đang dọn
cơm mời khách tham dự, mọi người ăn uống nói cười
vui vẻ,khen ngợi thức ăn tự mình mang tới, các anh
chị đùa giỡn như trẻ thơ luống tuổi , .."Món này của
chị Châu ngon quá ..món này của chi Nga ngon
hơn..Món này của chi Cúc, Nhung chắc dở.? Nói
cười như vậy để thương nhau hơn, và cho đỡ ngậm
ngùi là hiệp kỵ năm nay 2005 vắng mặt các anh chị
một thời là nòng cốt của đoàn.. Nhìn qua góc phòng
thấy anh Quảng Quý Huỳnh Kim Lân vẫn đang còn
thảnh thơi dùng cơm trong chánh niệm, ăn chậm, thở
vào ra, quên đi phiền não qúa khứ hành hoạt gdpt, lại
thở vào ra chỉ biết hạnh phúc trong hiện tại làm Phật
sự trong chướng duyên phân hoá, lại thở vào
ra..đừng mơ nghĩ tương lai còn xa vời cho lý tưởng
gdptVN bất khả phân ..Nhìn lại đoàn viên cựu
HTr&đoàn sinh Nguyễn Đắc Tú đại úy VNCH thưở
nào, một thời ngang dọc, cứ mỗi lần tàn cuộc hội
họp, lễ lược anh luôn cầm bịch nylon lớn lượm chén
dĩa, muỗng nĩa, ly giấy rải rác khắp phòng như thu
dọn nỗi cô đơn của chính mình từ khi Tâm Sương
Nguyễn đắc Phúc không còn nữa ..Rồi lại sắp xếp lại
bàn ghế đâu vào đó như cũ, như khi chưa xử dụng,
trả lại sự gọn gàng sạch sẽ, thanh tịnh cho chùa
..Trông anh thu xếp thật là chuyên nghiệp, giống như
1 sĩ quan công binh đang thu dọn chiến trường từ
Bắc chí Nam sau khi tàn cuôc chiến ..
Ra đến cổng Chùa, trước khi chào nhau, tôi và anh
Nguyễn cao Can thơ ký đoàn Cựu HTr&đoàn sinh
Liểu Quán mới thành lập, cả hai đang đồng
cảm,đồng nghĩ, đồng nói .." Đoàn (CHTr*Đoàn
sinh) nay đã phân đôi..Nghiệp này do tất cả ...Kể cả
anh và tôi ..Chúng ta phải lãnh thôi ..." Ý nghĩ đó
hòa lẫn với làn khói hương hiệp kỵ 2005 theo tôi cho
đến giây phút này ..và không biết mãi đến bao giờ
..Nhất tâm nguyện cầu Giác linh Chư Tôn Đức cao
đăng Phật quốc ..Ước nguyện HTr cao niên cao cấp
chịu trách nhiệm sự tồn vong của gdptVN và toàn thể
Lam viên có đủ sự .." chân thành trong tâm .." để
phục hồi hình bóng cao cả của anh linh đã vì đạo
pháp dân tộc mà hy sinh, hương linh qúy vị sáng lập,
HTr tiền bối đã ngã đài che chở cho gdptVN đang
gặp nạn chướng duyên phân hóa tột đỉnh này ..

3:15 am November 29-2005(tháng 10 ƒt DÆu)
Sheppard US Air Force AFB
Wichita Falls, Texas USA
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Trª Låi ViŒt Nam
Phúc Trung Huÿnh Ái Tông

Nhà tôi và tôi về Việt Nam theo chuyến bay của
hảng Hàng không United Airline, khởi hành từ
Chicago lúc 12 giờ trưa ngày Thứ Bảy 4-6-2005, tới
Hồng Kông lúc 7 giờ đêm hôm sau, rồi đến Việt
Nam vào lúc 10 giờ đêm Chủ nhật 5-6-2005, nhưng
chuyến bay ấy không bình thường, trước tiên là bị
hoãn lại từ 12 giờ trưa, đến 6 giờ chiều mới cất cánh,
thay vì đi thẳng tới Hồng Kông mất 15 giờ, không
hiểu vì sao lộ trình thay đổi, sau khi bay xuyên Thái
Bình Dương, vào đất Liên Xô, bay ngang thủ đô
Ulanbato của Mông Cổ, rồi phải đáp xuống thủ đô
Bắc Kinh của Trung Hoa để đổ xăng, sau đó mới bay
tiếp đến Hồng Kông vào lúc 1 giờ sáng, hành khách
đã ngồi trên phi cơ tất cả 19 tiếng đồng hồ! Đến phi
trường Hồng Kông lại phải hấp tấp chuyển phi cơ, để
tiếp tục bay về Sàigòn, đến Tân Sơn Nhất gần 4 giờ
sáng ngày Thứ Hai 6-6-2005. Phi trường hết sức
vắng vẻ, đang chuẩn bị cho một ngày mới để đưa
khách rời khỏi Việt Nam.
Vì chuyến đi vất vả, tôi nằm nhà trọn ngày, ngày
hôm sau tôi đến thăm bác Tôn Thất Liệu, gửi cho bác
US$220.00, tiền của anh chị em Ái Hữu Vĩnh
Nghiêm giúp Bản Tin Vĩnh Nghiêm, bác cho tôi biết,
tiền anh chị em giúp trước kia vẫn còn. Tôi hẹn một
ngày nào đó sẽ trở lại thăm Bác, rồi đi vài nơi khác.
Sau đó, chúng tôi đi Đà Lạt vài hôm với anh, chị, em
gái cùng với cháu ngoại của tôi, những ngày chúng
tôi đến, Đà lạt mưa, thành ra tôi không thể đưa họ đi
chơi nhiều nơi, đó là lần đầu tiên họ đến thành phố
này, có viếng chùa Linh Sơn, Thiên Vương Cổ Sát,
có vào thăm Dinh Bảo Đại, đến hồ Than Thở, Thung
lũng Tình Yêu, Vườn hoa thành phố và Trúc Lâm
Thiền Viện một lần vào buổi chiều sau 5 giờ, khách
ra về hết, chùa đang được quét dọn, trời lại lất phất
mưa, hôm sau trở lại vào buổi sáng trời lại đổ cơn
mưa, tôi chạy dưới mưa vào phòng phát hành kinh

sách để thỉnh vài cuốn băng, do có người bạn nhờ
tìm băng Hòa Thượng Thanh Từ giảng vì sao ra thất.
Năm năm trước theo Tour của SaigonTourist, tôi đã
nghỉ ở khách sạn Á Đông 65 Nguyễn Văn Trổi, tôi
muốn đi thăm anh Võ Văn Toàn ở cùng đường ấy,
nhưng không nhớ địa chỉ, nên lần này tôi quyết tìm
đến thăm anh. Tôi cố gắng đi theo trí nhớ của 15
năm trước đi quanh co trong con đường hẻm, cuối
cùng phải hỏi một người, nhờ người ấy chỉ, tôi đã
tìm gặp được anh Toàn. So ra anh đã già đi nhiều,
cũng có thể vì anh đã để râu, vài chòm râu bạc. Mười
lăm năm trước, anh đã chiêu đãi tại nhà cả phái đoàn
Huynh Trưởng GĐPT Vĩnh Nghiêm, nào là anh
Chương, Nữu, Hải, Kiều, Chị Oanh, Dương, Thanh,
Sáp… ở Đà Lạt có anh Nguyễn Châu, Thạnh, Để …,
đông, vui.
Anh và tôi ngoài việc thăm hỏi nhau về sức khỏe, gia
đình, còn trao đổi nhiều về tình hình Phật giáo trong
và ngoài nước, anh hỏi tôi về dư luận chuyến đi của
Thầy Nhất Hạnh, tôi có hứa sẽ chuyển cho anh bài
Nguyễn Châu viết "Cái chết của một thiền sư"
Trên đường về, có ghé thác Pren, nay có thêm một
chiếc cầu treo, có tượng của một người thuộc dân tộc
thiểu số, và hồ nuôi cá sấu. Nơi đây tôi mua một sâu
chuỗi kim cang 108 hạt (trước kia thường gọi là
chuỗi bồ đề, vì thật ra cây bồ đề không có hạt),
Trong chuyến đi này, nhà tôi có mua vài vật kỷ niệm
như tranh ghép gỗ tứ thời: Mai, Lan, Cúc, Trúc. Đặc
biệt thấy tôi thích, nhà tôi mua một tượng danh mộc
đức Bồ Đề Đạt Ma, tôi thích vì tượng khăc rất sống
động, gương mặt quắc thước mang đậm nét đặc thù
của chư tổ Đông độ, tượng tổ vai vác một bó củi,
trên ấy máng một cái nón lá và một chiếc giày, ghi
lại truyền thuyết: Vua Hậu Ngụy sai Tống Vân đi sứ
ở Tây Vực, khi Tống Vân trở về đến núi Thông Lãnh
gặp Tổ Bồ Đề Đạt Ma, tổ quảy một chiếc dép đi
nhanh như bay về hướng Tây, Tống Vân hỏi:
- Thầy đi đâu ?
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Tổ đáp:
- Ta về phương Tây.
Rồi tổ nói thêm:
- Chủ ông đã chán đời rồi!
Tống Vân về đến Trung Quốc, vua Minh Đế đã băng
hà, vua Trung Đế lên kế vị, Tống Vân trình bày sự
việc thấy tổ quảy dép đi về hướng Tây. Vua ra lệnh
cho mở tháp và mở quan tài, quan tài chỉ còn một
chiếc dép. Vua sắc chỉ đem chiếc dép về thờ ở chùa
Hoa Nghiêm, nay không còn vì đã thất lạc từ lâu.
Phải chăng nhục thân tổ đã bị mất, bày ra chuyện
Tống Vân vừa nêu cớ mất vừa tô điểm thêm cho
xứng với bậc siêu phàm.

Tôi có hẹn gặp lại bác Liệu và vài anh chị em, vì
Trưởng Trần Hữu Định ở Úc có một tấm lòng với
phong trào của chúng ta, anh đã ủng hộ một triệu
đồng Việt Nam, đã Email cho tôi địa chỉ và số điện
thoại của chị Trần Thị Tuyết Trinh, để tôi đến đó
nhận tiền, tôi đã in Email đó, nhưng tại Việt Nam, tôi
không tìm thấy bản in này, tôi phải gọi đến Tổng Đài
điện thoại ở Sàigòn để xin số điện thoại của Nhà may
Sỹ Hoàng, tôi gọi đến đó để hỏi thăm chị Trần Thị
Kim Dung. Gia Đình này gồm có chị Trinh, chị Tâm,
chị Dung, chị Minh, chị Châu, anh Định, cô Y, cô
Như và cả anh Tuệ Linh đều đi sinh hoạt Gia Đình
Phật Tử, người thân thiết nhất với tôi là anh Tuệ
Linh, người tôi mến nhất là chị Kim Dung, lần trước
tôi về, chị Kim Dung mời nhà tôi và tôi tối nào đó đi
tàu trên sông Sàigòn với chị để nghe nhạc giao lưu,
tôi bận nên từ chối. Lần này sau khi cho địa chỉ và
điện thoại của chị Tuyết Trinh, chị còn nói thêm:
- Này Tông! Không phải nói qua điện thoại là xong
đó nghe! Tối nào đến đây chơi, đến trước 7 giờ để
chị dễ xếp chỗ ngồi xem trình diễn, nhớ đó nhé!
Tôi đã: "- V âng ạ !" nhưng rồi không thể đến, bởi vì
thì giờ ít quá và Sàigòn buổi chiều trời thường hay
mưa.

Ngày 13-6-2005, sau khi có địa chỉ, tôi đã đến gặp
chị Tuyết Trinh, có lẽ đã 45 năm rồi, tôi mới gặp lại
chị lần thứ hai, lần thứ nhất tôi gặp chị, vào dịp kỵ
cơm thân phụ của chị, nơi căn nhà trong hẻm đường
Hòa Hưng, gần khám Chí Hòa năm 1960. Năm đó,
tôi sinh hoạt tại Gia Đình Phật Tử Minh Tâm, lúc ấy
chị Trinh đã ngưng sinh hoạt. Tôi đã dài dòng một
chút để giới thiệu chị Trần Thị Tuyết Trinh là Liên
Đoàn Trưởng đầu tiên của Gia Đình Phật Tử Giác
Minh, do chị đã ngưng sinh hoạt từ lâu, nên ít người
biết chị, vì vậy tôi có xin chị chụp một tấm ảnh, mục
đích trình làng hình ảnh chị Liên Đoàn Trưởng đầu
tiên của GĐPT Giác Minh.
Rời nhà chị Trinh, tôi đến ngay nhà Bác Liệu nhưng
cũng đã trễ hẹn đôi chút, trong nhà chờ tôi có chị
Nguyễn Thị Oanh và Trần Đình Hùng.
Dịp này, tôi gửi cho Bác một triệu của Trần Hữu
Định và US$20.00 của chị Lê Dương Mỹ, số là trước
khi lên đường, tôi báo qua Email đã nhận được tiền
của những ai, khi tôi về đến Sàigòn vài hôm, con tôi
điện thoại báo là Mỹ nhờ tôi ứng cho US$20.00, nếu
chưa nhận được check.
Bác Liệu có lưu ý rằng trước đây Bác gửi thư nói về
việc tổ chức Hội ngộ Ái hữu Vĩnh Nghiêm Hải
ngoại, đó chỉ là gợi ý hoàn toàn không có sự áp đặt.
Bác nhấn mạnh thêm chúng ta rất gắn bó nhau, ở Hải
ngoại thì lo cho trong nước, trong nước lo cho Hải
ngoại.
Bác cũng cho biết là nhờ có tập Gia Đình Phật Tử
Miền Vĩnh Nghiêm mà Thầy Thanh Phong, Trụ trì
Tổ Đình Vĩnh Nghiêm hiểu rõ và ca ngợi hoạt động
của chúng ta.
Nhơn dịp này, tôi cũng đề cập hai vấn đề, một là Bản
Tin GĐPT Vĩnh Nghiêm, cần có bài vở thể hiện sinh
hoạt của các GĐPT Vĩnh Nghiêm, Trần Đình Hùng
cho rằng các Gia Đình không có đóng góp bài vở, tôi
thêm ý kiến là khuyến khích họ, nếu không nữa thì
tìm những tin tức sinh hoạt của họ. Hùng hứa sẽ lưu
ý việc này, để làm cho tốt hơn.
Và Ban Chấp Hành Ái Hữu Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại
sẽ thỉnh ý Sư Ông Trí Hiền, để xác định lại, nếu Quỹ
Từ Bi giao cho Ban Chấp Hành thì Ban Chấp Hành
muốn biết gửi về cho ai nhận, để GĐPT Vĩnh
Nghiêm sẽ thực hiện Công tác xã hội. Mọi người
đồng ý gửi về cho Bác.
Sau đó vài hôm, Hùng gọi điện thoại đến cho biết
Bác Liệu và Hùng muốn gặp tôi, uống cà phê, nói
chuyện tâm tình, tôi nhận lời nên tối Thứ Năm 16-62005, Hùng đến chở tôi đến nhà Bác, rồi cả ba Bác
cháu đến một quán cà phê gần chợ Phú Nhuận. Quán
có vẻ vắng nên rất thơ mộng, bên ngoài trời lại lác
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đác những hạt mưa rơi, chuyện tâm tình nên những
kỷ niệm xưa được nhắc đến với Thầy Chính Tiến,
với anh Thu, anh Tuệ Linh, với anh Văn Tâm Sỹ và
cả anh Toàn ở Đà Lạt …, tôi không thể quên, nhớ dai
diết đến hình bóng của Bác Đức Lợi, với anh Vui,
anh Thống, anh Thu ngồi uống cà phê nơi quán gần
ngã tư Phú Nhuận, nay kẻ còn, người mất, rồi thời
gian sẽ vùi lấp cả hình hài, cái còn lại chỉ là những
cảm tình rời rã.

Bác hẹn anh em mời tôi đến quán của Năm Nữu, rồi
chia tay nhau, Hùng chở tôi về nhà, tặng cho tôi hai
quyển sách một là Bát Nhã Tâm Kinh do Bác sĩ Nhi
khoa Trần Hồng Ngọc viết, hai là một tập sách có
nhiều người viết về Thiều Chửu Nguyễn Hữu Kha
nhân 50 năm kỷ niệm ngày ông trầm mình ở sông
Đuống, Thái Nguyên để bày tỏ tấm lòng vì Đạo vì
nước của mình, ông được ca ngợi, tôn vinh là nhà
yêu nước, học Phật uyên thâm và chân chính. Tôi
thích Thiều Chửu cũng như Đoàn Trung Còn, kẻ Bắc
người Nam đều là những nhà học Phật uyên thâm.
Còn Bác Sĩ Trần Hồng Ngọc, mấy đứa con tôi đều có
chữa trị với ông, nghe nói sau này ông có một đứa
con gái bị tai nạn xe hơi chết, có lẽ cái chấn động ấy
cho ông thấy "Sắc tức thị không…", nên ông đã tìm
đến với Phật giáo, đi sâu vào Phật giáo.
Ngày 19-6-2005, tôi đi chùa Linh Sơn Cổ Tự ở núi
Dinh, Hùng ngõ ý trước đó muốn theo tôi viếng
chùa, khi đi tôi có gọi cho Hùng biết, nhưng anh
chàng ta bận nên hẹn lại lần khác. Về chùa lần này
chư Tăng, Ni vẫn thế nhưng khách vãng lai không
có, đêm tôi có dự một thời kinh công phu buổi tối,
sau đó nằm một mình trong phòng, nghe tiếng Bán
chung hòa lẫn với Đại hồng chung, tôi cảm nhận sự
thanh tịnh của ngôi chùa trên núi, có tiếng mõ gia trì
rất đều nhưng lúc bổng lúc trầm như xa như gần ru
tôi vào giấc ngủ trễ tràng vì không mưa, trời oi bức

của những ngày nắng hạn. Hôm sau chúng tôi xuống
núi.
Chiều Thứ Tư 22-6-2005, Hùng chở tôi đến quán của
Năm Nữu nằm trên đường Trần Hưng Đạo, phường
11, Quận Tân Bình, dọc đường tôi chứng kiến được
xã hội đương thời: Có hai cậu trai chừng hai mươi
lăm tuổi đèo nhau bằng xe Honda, xe ngừng lại, cậu
ngồi sau nhảy xuống xe, tay cầm mã tấu đi về phía
chiếc xe bus đã dừng lại trước mặt cậu trai ấy chừng
10 thước, lúc chuyện xãy ra, Hùng vừa chạy tới nơi,
tôi thúc dục Hùng chạy nhanh qua để tránh "tai bay,
vạ gió", Hùng nói: "- Chuyện hàng ngày xảy ra ở cái
xã hội này đó anh!", rồi Hùng tiếp tục chạy đi tìm
quán Năm Nữu theo lời chỉ dẫn của Nghi Yên, vì
Nghi Yên bận họp mặt với anh chàng Hướng Đạo
nào đó.
Khi chúng tôi đến nơi thì đã có Năm Nữu, Thu đứng
chờ, vào trong còn có Bác Liệu, Chị Oanh, Tịnh
Phúc, Hải, Hòa, Kiều, sau khi tay bắt mặt mừng,
chúng tôi ngồi quây quần bàn tiệc, uống bia Tiger để
hy vọng trúng thưởng giải hạng nhất, một chiếc xe
Van Toyota đời mới. Nữu cho biết đã có một quyển
Gia Đình Phật Tử Miền Vĩnh Nghiêm, trong ấy có
điều hơi bất lợi, tôi trả lời với Nữu đó là vấn đề nói
tới việc tiền bạc hỗ trợ sinh hoạt cho Gia Đình Phật
Tử Vĩnh Nghiêm phải không ? Tôi nghĩ là không có
vấn đề gì. Bác Liệu tiếp lời tôi cho biết nhờ quyển
sách ấy, Thầy Thanh Phong mới hiểu rõ sinh hoạt
của Gia Đình Phật Tử Vĩnh Nghiêm chúng ta từ
trước đến nay. Tôi cũng nói thêm là trước kia Ái
Hữu Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại thường có hổ trợ hàng
năm Trại Truyền Thống Tuệ Tạng, năm nay thì
không có mặc dù tôi có lưu ý anh Tuệ Linh về vấn đề
này, nhưng có ý kiến cho rằng mấy năm gần đây anh
Thu không còn yểm trợ, nên tạm ngưng. Thật ra việc
yểm trợ GĐPT Vĩnh Nghiêm là một trong những
mục đích của Ái Hữu Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại, đây
là việc làm đầy ý nghĩa. Tôi không khỏi lấy làm tiếc
cho quyết định như vậy.
Các anh chị cho biết, có thì quý vì nó khích lệ cho
Huynh Trưởng và Đoàn sinh, mọi sinh hoạt anh chị
em ở đây vẫn cùng nhau đóng góp, Bác nói thêm: “Gặp khó khăn thì có Bồ Tát Thu đây, thật là công
đức vô lượng”.
Tôi hiểu, ngày xưa khi tôi còn là Đoàn sinh hay mới
là huynh trưởng, tuổi còn nhỏ, chưa đi làm, mỗi sinh
hoạt đều phải xè tay xin quý Bác, chẳng hạn như Tập
San Dũng in năm 1959, bìa in offset, bên trong quay
Ronéo 200 số, Đại Đức Thanh Cát cho 500 đồng,
gần đủ trang trải các chi phí. Mỗi lần đi trại, ngoài
các em phải đóng góp, Thầy Chính Tiến hay Bác Lợi
cho thêm, để trả tiền xe chuyên chở, còn nay các
Trưởng đều có công ăn việc làm hay cơ sở thương
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mại, nhờ đó yểm trợ cho sinh hoạt dễ dàng hơn.
GĐPT đã trưởng thành sau hơn nửa thế kỷ sinh sôi
nẩy nở, có rất nhiều điều phát sinh mà những người
thành lập nó đã không thể ngờ được.
Có người hỏi tôi về tình hình Ái Hữu Vĩnh Nghiêm
Hải Ngoại, tôi nhắc lại ý kiến của một Trưởng nào
đó đã nói: "Ngày nay, mỗi thành viên chúng ta nhìn
lại bản thân mình, nhìn lại gia đình mình, mình là
cha, là mẹ là ông là bà nội hay ngoại, đầu hai ba thứ
tóc, mà người khác cũng vậy, như nhau, cho nên ai
nói ai nghe, ai kính nể ai ?"
Nhớ lại, tôi có viết bài Thống Nhất Gia Đình Phật
Tử, trong đoạn Một Chút Niềm Riêng, không phải
tôi muốn nói đến những cái khó, những cái khổ mà
tôi muốn nói tới bản tính người Việt chúng ta, ai
cũng muốn lãnh đạo cả, ít ai chịu để người khác lãnh
đạo mình. Còn trong bài Tính Sổ Cuối Năm, tôi
muốn nói tới người Huynh Trưởng của tôi, cho đến
mai sau anh ta vẫn là Huynh Trưởng, do vậy tôi đã
trang trọng viết thêm ngay sau tựa bài: “Để tặng
Trưởng Tâm Trí Nguyễn Quang Vui đã dẫn dắt, đào
tạo, giúp đỡ tôi trở thành người Huynh Trưởng.", để
đăng trên Trang nhà còn gốc gửi đăng Bản Tin
không có câu đó.
Hùng hỏi thăm tình hình sức khỏe của Chị Hồng
Loan, chị ấy không phải là chiến sĩ trở về với đôi nạn
gỗ mà đã trở về Mỹ với chiếc xe lăn, vì hai chân chị
đều bị tai nạn.
Anh chị em gửi lời thăm nhiều người quá, nào là anh
Vui, anh Thống, anh Tuệ Linh, chị Hồng Loan, anh
Lạc, anh Khiết, anh Tâm…, tình cảm còn nhiều,
nhưng anh Thu phải cáo từ ra về chuẩn bị để ngày
hôm sau ra Vũng Tàu dự hôn lễ của một người cháu,
anh mời Thứ Năm sau, đến nhà anh dùng bửa cơm,
Hải cũng xin phép về vì đường xa, hẹn Thứ Năm sẽ
chở vợ là Trưởng Ngân sang thăm tôi. Nhìn lại đồng
hồ đã gần 11 giờ đêm, ngại cho sức khoẻ của Bác
Liệu, chúng tôi chia tay nhau.
Ra về, tôi cảm thấy buồn bởi vì Nữu và Hồng chia
tay nhau đã mấy năm rồi, tuổi già phải sống với
những kỷ niệm Lam ngày ngày gặm nhắm nổi cô
đơn, sau hàng chục năm sống bên nhau ngoài đời
cũng như trong đạo.
Hôm sau, 23-6-2005, tôi dành thì giờ để đi thăm anh
Võ Đình Cường, con anh ra mở cổng cho tôi vào
nhà, vào tới cửa, thấy anh đang ngồi đọc báo Giác
Ngộ, tôi lên tiếng:
- Chào anh !
Anh chưa nghe, tôi phải chào lần thứ hai, anh ngưng
đọc báo, nhìn tôi cười, chị Cường đang ở phòng ăn,
nhìn sang thấy tôi, chị đi ra mời tôi ngồi với chị, rồi
chị và tôi nói chuyện, anh chỉ ngồi nghe, chị hỏi anh
Tập San Văn Hóa để tặng tôi, anh bảo chị lấy đi, tôi

nhớ con gái tôi có mua, tôi chưa đọc, nên tôi trả lời
với chị là đã có 4 số ở nhà, chị khỏi phải cho, chị cho
biết thêm có những bài không được đăng, nhưng anh
bảo cứ đăng có chi mà sợ !
Chị Cường kể cho tôi nghe về việc Thượng Tọa Giác
Toàn và anh chị đi thăm Thầy Nhất Hạnh, ở chùa
Pháp Vân, Phú Thọ, Thầy mừng rỡ và nói: "- À! Tôi
đợi anh chị rất lâu, bây giờ mới đến!” Nói xong
Thầy bảo thị giả đi lên lầu lấy một quyển sách biếu
cho anh Cường. Chị cũng nhắc lại khi chị sang Mỹ,
Thầy Mãn Giác cho xe đón chị đến chùa thăm Thầy,
để tránh trường hợp khi chị đến Thầy lại không có ở
chùa, nhân dịp này, chị cũng hỏi mấy câu hỏi về
Thầy Nhất Hạnh như Bụt với Phật thì cũng như
nhau,, Thầy đổi làm chi vậy? Xưa hàng tuần Thầy
Nhất Hạnh đến nhà anh chị Cường để cùng viết báo,
Thầy bảo càng viết nhiều thì sẽ càng hay, từ đó đến
sau này Thầy Nhất Hạnh càng viết càng hay, nhưng
anh Cường càng viết càng khô cằn hơn…
Rồi chợt nhớ ra điều quan trọng, chị nói:
- À ! Có anh Tuân ở Mỹ về, để tôi gọi điện thoại cho
anh nói chuyện với anh Tuân.
Anh Tuân ấy là Thầy Phổ Hòa, sau khi chị gọi điện
thoại, người nhà cho biết Thầy Phổ Hòa đi Vũng
Tàu, hai hôm sau mới về, chị lấy giấy viết số Phone
đưa cho tôi và nói thêm:
- Anh Tuân về ở nhà người con nuôi trên Gò Vấp, tối
Chủ Nhật anh gọi mới có anh Tuân ở nhà.
Sau đó, tôi chào anh chị ra về, anh Cường đứng lên,
nhưng sức yếu anh té ngồi xuống ghế, đứng gần tôi
tiếp tay đỡ anh ngồi xuống, tôi với chị đi ra, anh lại
cố gắng đứng lên đi vài bước ra đứng ở của, tôi phải
quay lại chào anh lần nữa rồi cùng chị ra cổng.
Lần này về thăm, tôi thấy anh Cường rất yếu, tôi
bổng nghĩ tới những tình cảm anh em với nhau, lúc
còn sanh tiền nên năng thăm viếng, đừng để đến lúc
trăm tuổi khỏi phải hối tiếc vì mình thiếu đi lại thăm
hỏi nhau.
Tôi nhớ, có nhờ Bác Liệu chuyển tới anh Cường một
quyển Gia Đình Phật Tử Miền Vĩnh Nghiêm, như
một món quà gói ghém nhiều tình cảm của Trưởng
Tuệ Linh và tôi gửi đến anh.
Rồi tôi đi tìm số 30A Bùi Thị Xuân, con đường bên
hông Vườn Tao Đàn, đó là nhà của anh Nguyễn Hữu
Huỳnh, không tìm thấy số 30A như Trần Đình Hùng
đã cho, chỉ có số 30 Bis, căn phố án ngữ đường hẻm
ra vào. Tôi bấm chuông, một thanh niên ra mở cửa,
tôi hỏi có phải nhà anh Huỳnh không, thanh niên ấy
trả lời đúng và mời tôi vào.
Đang ăn cơm trên bộ ván giữa nhà, chị Huỳnh và cô
gái bỏ đủa ngưng ăn, chị Huỳnh bước đến gần tôi,
chị cười nhưng chưa nhận rõ tôi, chị nói:
- Quen quá để chị nhớ coi !
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Tôi nhớ chị Huỳnh đau tim, có lần phải chở đi cấp
cứu, không muốn để chị phải hồi tưởng, nên tôi nói
ngay:
- Em, Huỳnh Ái Tông đây chị.
- À! Phải rồi chú Tông!
Tôi nói:
- Chị ăn cơm đi !
- Không! Mừng chú về thăm cần chi ăn!
Rồi chị và con gái đưa tôi lên lầu, đến bàn thờ anh,
tôi đốt cho anh nén hương và lạy anh bốn lạy, tôi
thầm nói với anh: "Xin anh hiểu cho ngày anh mất,
em không thể đưa tang, nhưng trong lòng em, anh
luôn luôn được kính trọng và biết ân". Con gái anh
lấy một tấm ảnh phóng to màu hồng nhạt, nhiều
Huynh Trưởng đã ký tên vào đó, nào là anh Cường,
anh Cầm, Bác Liệu, Nghi Yên, Nữu …. để yêu cầu
tôi ký tên vào. Con gái anh cũng chỉ cho tôi thấy tấm
ảnh chụp chung năm anh em của anh, gồm có người
anh Cả còn ở Huế, anh Huỳnh thứ Hai, người thứ Ba,
tôi có biết nhà ở đường Võ Văn Tần nay định cư ở
Canada, người thứ Tư trước 1975 có cửa hiệu Trúc
Lâm tại chợ Buôn Mê Thuộc, tôi biết cả hai vợ
chồng anh, người ta thường gọi là ông bà Trúc Lâm,
sau 1975 vượt biên sang Mỹ, trở lại Việt Nam dự
đám chung thất của người em Út, rồi bị tai biến mạch
máu não, mất ngay tại Việt Nam, ngưòi em Út theo
Cách Mạng, bị tai biến mạch máu não mất đã hai
năm trước. Hai người còn sống cũng đều bị tai biến
mạch máu não, nên gia đình dấu tin, vẫn chưa biết
anh Huỳnh và anh Trúc Lâm đã mất.
Chị Huỳnh nói thêm:
- Hồi đó, anh Huỳnh và chị ra Huế có dự lễ khai mạc
Trại Vạn Hạnh, nay Ban Tổ Chức mời dự lễ bế mạc,
chị và con gái chị sẽ ra dự.
Anh Huỳnh có cô con gái lớn tên Huê rồi tới con trai
Hữu Đức ở California, con gái kế là Diệu Đức, nay
là một nhà đạo diễn tên tuổi, còn cô gái tiếp chuyện
với tôi, hình như là Nguyệt Đức đang giúp chồng có
cơ sở kinh doanh ở Gò Vấp.
Thấy đã trưa, tôi chào chị Huỳnh và con gái chị ra
về, nhưng chợt nhớ tới anh Tuệ Linh nhờ tôi một
việc, nên tôi đi tìm thăm chị Cung Thị Lan Phương,
tên của chị đẹp không khác chi người của chị.
Tôi ghé chung cư Nguyễn Thiện Thuật, tôi nhớ nhà
chị ở góc đường nhưng tìm không ra, đành phải hỏi
một người bán cà phê nhà nào của ông Đỗ Lợi Sanh,
người bị tai biến mạch máu não, đi lại hơi khó khăn,
đặc điểm này do chị Huỳnh vừa mới kể cho tôi nghe,
ngày anh Huỳnh mất, anh Sanh khó khăn lắm cũng
đến chi buồn, tay chân quờ quạn cũng lễ anh mấy
lạy, may quá người bán cà phê biết nên chỉ cho tôi
nhà anh Sanh.

Tôi bấm chuông anh Sanh ra mở cửa, anh không thay
đổi mấy, đi lại cũng bình thường, anh không nhớ ra
tôi, tôi phải nhắc:
- Tôi Huỳnh Ái Tông đây mà!
- Vào nhà chơi, tôi vừa mới đi ăn tiệc về, mới thay đồ
ra, ngồi chơi đi!
Anh gọi vào trong:
- Em ơi có khách !
Rồi anh đi rót nước mời tôi uống, tôi ngồi chờ ở sofa
khá lâu, lúc sau chưa thấy người nhưng nghe giọng
nói của chị Lan Phương:
- À! Anh Huỳnh Ái Tông
Tôi nhìn lên, thấy chị Lan Phương từ trên lầu xuống,
đã mất hết rồi dáng người nhỏ nhắn xưa kia, chị đã
béo ra nhiều, không son phấn, trông chị thay đổi hẳn,
giá mà tình cờ gặp chị ở ngoài đường, chắc rằng tôi
đã không nhận ra được.
Tôi hỏi chị có tập Biên Bản Đại Hội Huynh Trưởng
năm 1964 không? Chị trả lời là đã nghỉ sinh hoạt từ
năm 1961 nên không có quyển ấy, chị nhắc đến anh
Tôn Thất Sỹ, sau khi thôi làm Quận ở Đà lạt, anh Sỹ
đã chuyển ra Côn Đảo, sau khi bàn giao năm 1975,
anh cùng bạn bè lấy tàu đi, bị bắt lại rồi biệt vô âm
tín luôn, gia đình anh Sỹ và gia đình chị Lan Phương
ở Đà Lạt vẫn đi lại với nhau, các con anh Sỹ nay
cũng đã thành đạt.
Anh Đỗ Lợi Sanh và chị Cung Thị Lan Phương trước
khi lập gia đình, đều có ở trọ nhà anh Huỳnh, nên tôi
biết anh Sanh từ dạo đó, sau này anh cũng đi sinh
hoạt GĐPT. Còn Thầy Chân Kim (Trưởng Liên
Phú), chị Lan Phương anh Tôn Thất Sỹ đều là Huynh
Trưởng GĐPT Chánh Đạo, nhưng Trưởng Vui đã có
lúc nhờ làm Đoàn Trưởng Thiếu Nam và Thiếu Nữ
GĐPT Giác Minh, còn Tôn Thất Sỹ được mời làm
giảng viên phụ trách dạy môn Hành Chánh của các
khóa A Dật Đa, vì anh theo học Đốc sự Trường
Quốc Gia Hành Chánh.
Tôi có hỏi thăm Cung Hữu Đàn là em trai của chị
Lan Phương, xưa kia Đàn ở Đà Lạt xuống Sàigòn
học, thỉnh thoảng đến Giác Minh chơi, Đàn cũng rất
dễ mến. Chị Lan Phương cho biết Đàn ở Mỹ, vài
tuần sau sẽ về nghỉ Hè ở tại nhà chị.
Chị Lan Phương cho biết, hai năm trước anh chị
Cường bị tai nạn xe, anh Cường bị chấn thương sọ
não nên nay anh yếu và quên nhiều, còn chị bị gãy
chân. Nhờ biết được chi tiết này, tôi đã có giải đáp vì
sao anh Cường ngồi nghe hơn là nói và sức khỏe anh
đã yếu nhiều so với trước kia.
Một em học sinh cũ mời chúng tôi đi chơi ở Mũi Né,
Phan Thiết, tôi bận nên từ chối, bù lại tôi nhận lời tới
nhà em chơi và đi ăn cơm tối ở quán chay Thiền
Duyên, đường Nguyễn Văn Đậu Gia Định vào tối
Thứ Hai 27-6-2005

Bän Tin ñ¥c BiŒt 118 - 56

Vợ chồng đôi bạn cũ, muốn cho tôi gặp lại những
bạn bè cùng làm trong một công ty cũ, nên tổ chức
một cuộc họp mặt với nào là Giám Đốc, Phó Giám
Đốc, Thủ quỹ, Trưởng Phòng và vài công nhân tại
Quán Ta, nằm trên đường Nguyễn Thị Diệu, cạnh
chợ Đũi cũ. Dù vậy, đôi vợ chồng này vẫn chưa hài
lòng, ưu ái mời riêng chúng tôi và gia đình con gái
tôi tối Thứ Ba 28-6-2005, đi ăn cơm tại quán cơm
chay Tyb, nằm trên đường Trần Quang Khải, chủ
quán này là em của Trịnh Công Sơn. Quán ăn có
máy lạnh, trình bày trang nhã, tiếp đãi lịch sự, món
ăn đặc biệt hương vị Huế.
Để những ngày chót lo sắp xếp hành trang, nên tôi đã
thay đổi buổi hẹn ở Phở Hòa của Thu vào tối Thứ Tư
29-6-2005. Khi tôi đến thì đã có Bác Liệu, Nữu, Hòa,
chị Oanh, Tịnh Phúc, lên lầu ngồi vào bàn ăn một
chốc có thêm anh Sơn, năm nay anh đã 75 tuổi, vẫn
sống độc thân, một chút có thêm Cao Bá Hưng,
Hưng tặng cho tôi hai bức thư pháp, rồi Hải và Ngân
đến và sau cùng là chị Thanh. Còn Hùng vắng mặt vì
cậu ta được đi tham quan ra Bắc và sang cả Trung
Quốc, một chuyến đi hữu ích cho Hùng và không
phải tốn kém.
Hôm ấy tôi mới biết Hòa, xưa kia là Oanh Vũ GĐPT
Giác Long, nay là Gia Trưởng GĐPT Giác Nguyên,
anh ta nhớ và nhắc tới Trưởng Trần Ngọc Lạc
thường ít nói hay cười có đồng tiền ở trên má.
Chị Oanh chọn chỗ ngồi gần tôi, để chị tâm sự vài
việc. Tôi nghĩ rằng ở đâu và lúc nào cũng vậy trong
sinh hoạt có những hiểu lầm, có những khó khăn, chỉ
có thông cảm, thương yêu nhau, tha thứ cho nhau thì
mọi việc mới dễ dàng, mỗi lần vượt qua một khó
khăn, chúng ta học thêm một bài học, bài học nào
cũng cần phải có tứ vô lượng tâm: Từ, Bi, Hỷ, Xả thì
dễ thành công.
Chắc chị Oanh cũng hiểu rằng tôi cũng không tránh
khỏi những phiền toái như chị, ngoài Tứ Vô Lượng
Tâm, cố gắng thêm chữ Nhẫn, mọi việc rồi sẽ trôi
qua, để còn lại thanh tịnh trong tâm mình là điều
đáng được nhất.
Chị cũng nhắc tới chị "Oanh mập", hiện nay là người
hộ trì Tổ đình Vĩnh Nghiêm rất đắc lực, và được thầy
Trụ Trì Thanh Phong tín cẩn, chị không có gắn bó
lắm với GĐPT.
Bác Liệu có gửi cho tôi một lá thư cám ơn những anh
chị đã đóng góp ủng hộ Bản Tin, danh sách trong lá
thư này có sai một chút về số tiền giữa chị Mỹ và tôi.
Bác có gọi điện thoại định ra phi trường tiển tôi,
nhưng 4 giờ sáng phải có mặt ở phi trường nên tôi
xin Bác miễn đưa tiển, Bác nhờ tôi chuyển lời kính
thăm sức khỏe Thầy Chính Tiến và thăm hết anh chị
em AHVN Hải Ngoại.

Một hôm trước ngày về, tôi ghé thăm Trưởng Lê
Xuân Thiệu, năm nay đã 70 tuổi nhưng vẫn còn đi
làm, sắp về hưu vào cuối năm. Trưởng đã cho tôi biết
Trưởng Nguyễn Khánh Thuận một hôm bị tai nạn xe
té dọc đường, tưởng không sao khi về nhà đến đêm
bị ói mửa, chở vào bệnh viện thì rơi vào tình trạng
hôn mê, rồi mất trong đêm ấy. Trưởng Trúc Hải ở
Cam ranh vào cùng Trưởng Thiệu đi đám tang của
Trưởng Thuận.
Tôi nhớ trước 1975, trưởng Thuận ở gần nhà tôi, khu
Cư Xá Đô thành, sau 1975 Trưởng ấy dời về khu
Nguyễn Tri Phương, có lần Trúc Hải vào, chúng tôi
đến nhà thăm Trưởng Thuận, nhưng nay tôi không
thể nào nhớ ra, tôi muốn đến chia buồn với chị Sáu,
nhưng Trưởng Thiệu hình như cũng không nhớ rõ.
Hồi đó sau khi Trưởng Vui rời bỏ Giác Minh, tôi lên
thay, Trúc Hải làm Đoàn Trưởng Đoàn Nam Phật Tử
La Hầu La, Trưởng Thuận Đoàn Trưởng Thiếu Niên,
Trưởng Thiệu Đoàn Trưởng Nam Oanh Vũ, còn có
cả Trưởng Quýnh nữa, chúng tôi thường gặp nhau
thảo luận sinh hoạt tại nhà trọ của Trúc Hải ở gần
quán Cà phê Năm Dưỡng, không xa trường Pétrus
Ký.
Lâu lắm rồi tôi không gặp Trúc Hải, anh là một
Huynh Trưởng đầy nhiệt tâm và lý tưởng, anh sống
khắc khổ với bản thân mình, nhưng với tôi anh luôn
có tấm lòng bao dung, trong sinh hoạt GĐPT cũng
như đời sống, anh vừa mới đi làm liền bỏ tiền mua
chiếc xe Vélo Solex của Trưởng Thuận cho tôi đi
sinh hoạt và đi học, một lần khác năm 1965 ra Quảng
Trị thăm gia đình anh, anh cho tôi một máy chụp ảnh
Minolta nhỏ rất xinh, lại lần khác ra Nha Trang tổ
chức thi Tú Tài 2 Kỹ thuật, anh ra đón tôi về Cam
Ranh thăm ông cụ và gia đình anh, vậy mà từ ngày
sang Mỹ tôi chưa hề có lần nào về tìm kiếm thăm
anh. Cho nên tình có cũng như không !
Cho tôi cám ơn những anh chị đã hưởng ứng giúp
Bản Tin của GĐPT Vĩnh Nghiêm ở Việt Nam, và
cám ơn Bác cũng như những anh chị đã dành cảm
tình cho tôi trong những ngày Trở lại Việt Nam. Tình
Lam luôn luôn đậm đà, lan tỏa như sương khói, như
có như không.
15-7-2005
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Tin MØng
MÃy tháng lo l¡ng T° chÙc H¶i ng¶ 2005, ngày 04-01-06 tÙc là chÌ bÓn ngày sau khi H¶i Ng¶ b‰ mac.
Anh chÎ Nguyên Thông NguyÍn ñình ThÓng và DiŒu Minh Phåm Kim Chi v¶i vã vŠ ViŒt Nam, v§i tinh
thÀn nhË nhàng mang theo tØ nh»ng thành công cûa H¶i Ng¶, Ç‹ t° chÙc ti‰p Çám cÜ§i cho
con trai Anh ChÎ là:

Cháu NguyÍn ñình Thao
ÇËp duyên cùng

Cô dâu TriŒu DÜÖng ThÎ Dung
ñám cÜ§i ÇÜ®c t° chÙc vào 10gi© sáng ngày 09-01-06 tåi Sàigòn ViŒt Nam.
AHGñPTVNHN Xin Chúc MØng Cô Dâu Chú R‹ Træm næm hånh phúc
và Anh ChÎ ThÓng s§m có thêm cháu N¶i Ç‹ bÒng.

Danh sách ûng h¶ H¶i Ng¶ Pháp danh

Ñng h¶

ChÎ NguyÍn Tuy‰t Mai
ChÎ Lê ThÎ Nhung
ChÎ TrÀn HÒng Loan
ChÎ Kim MÏ DÜÖng Lê
ChÎ NguyÍn thÎ Ngân
ChÎ Lê Xuân Mai
ChÎ Cao Minh Châu
ChÎ Phåm Kim Chi
ChÎ NguyÍn thÎ Tâm
Anh Huÿnh ái Tông

Kim Ánh
TÎnh Duy
Diêø Quÿnh
Tâm DiŒu
DiŒu Kim
DiŒu Thúy
DiŒu Ng†c
DiŒu Minh
DiŒu Thu
Phúc Trung

$ 500
$ 200
$ 1,000
$ 100
$ 100
$ 110
$ 100
$ 100
$ 100
$ 100

Anh TrÀn thanh MÏ

Thanh Häo

$ 30

ChÎ Lê thÎ Trà
Anh NguyÍn væn Lâm
Anh NguyÍn h»u Th†
Anh Lê væn Månh
Anh Phåm minh Tâm
ChÎ Lê thÎ Dung
ChÎ ñ¥ng Kim Hånh
ChÎ TrÀn T HÒng KhÜÖng
ChÎ ñ¥ng Kim ñoan
ChÎ Lê thÎ H¢ng
Anh Hoàng tr†ng Cang

DiŒu Thäo
ThiŒn ñæng
Minh ñÙc
Minh TuÃn
Phúc TÎnh
DiŒu Khoan
DiŒu HiŠn
DiŒu Hoa

$ 430
$ 70
$ 230
$ 200
$ 200
$ 100
$ 200
$ 30
$ 30
$30
$100

ChÎ Cát væn Chung
Anh Võ væn Phú
Anh Hoàng tr†ng Tr»
Anh NguyÍn væn ñÎnh
ChÎ Phùng thÎ Th†
ChÎ ñ¥ng MÏ Châu
ChÎ ñ¥ng Mai Dung
Chi ñ¥ng Kim Ki‹m

Q. DiŒu HÜÖng
NhÜ PhÜÖng
NhÜ Không
ñÙc Châu
DiŒu Phúc
Liên HiŠn
Diêu HiŠn

$100
$100
$ 30
$ 100
$ 30
$ 50
$ 100

Bän Tài Chánh H¶i Ng¶
Vïnh Nghiêm 2005
THU
Ñng h¶ H¶i Ng¶
ñóng LŒ phí tham d¿
T°ng sÓ Thu

$ 4570
$ 3430
----------$ 8000

CHI ______________________
T°ng sÓ Chi
$ 5503
SÓ tiŠn còn låi: _____________ $ 2497

TM Ban T° chÙc
H¶i Ng¶ Vïnh Nghiêm 2005

DiŒu An DÜÖng Khánh Ninh
Ghi chú:
Thû QuÏ nhÆn ÇÜ®c check $2317. cûa BTC H¶i Ng¶ gºi
t¥ng cho QuÏ Trung ÜÖng.
Và nh© chuy‹n m¶t check $200. cho anh TrÀn Minh
PhÜÖng Ç‹ hoàn låi m¶t khoän chi tiêu Ùng trÜ§c.

$70
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Phân Üu

Phân Üu

Vô cùng thÜÖng ti‰c nghe tin
Thân Phø HTr. Q.DiŒu HÜÖng Lê ThÎ H¢ng

Vô cùng thÜÖng ti‰c nghe tin
Nhåc Phø HTr. TrÀn ThÎ Thanh Minh

Cø Ông Lê ñình Toåi

Cø Ông Giuse TrÜÖng Ng†c Nhã

Pháp Danh Quäng Minh NguyŒn
Tå th‰ chiŠu ngày 25 tháng 12 næm ƒt DÆu
(24/01/2006)
Tåi Orange County, CA . USA
HÜªng th† 83 tu°i

Tå th‰ ngày 07 tháng 2 næm 2006
Tåi Peoria, ILLINOIS . USA
HÜªng th† 94 tu°i
Bän Tin và Ái H»u GñPT Vïnh Nghiêm HN
Xin chia buÒn cùng chÎ Minh và tang quy‰n
CÀu nguyŒn linh hÒn Cø ÇÜ®c
S§m vŠ nÜ§c Chúa

Bän Tin và Ái H»u GñPT Vïnh Nghiêm HN
Xin chia buÒn cùng chÎ H¢ng và tang quy‰n
CÀu chúc hÜÖng linh Cø ÇÜ®c
vãng sanh C¿c Låc QuÓc

Niên liÍm 2006 ($40)
Lê ThÎ Dung
Lê Xuân Mai
NguyÍn ñình Nam
NguyÍn Væn Lâm
TrÀn HÒng KhÜÖng
TrÀn T. Thanh Minh
Phåm ThÎ LŒ
NguyÍn Væn ñÎnh
Lê Væn Månh
TrÀn HÒng Loan
Phùng ThÎ Th†
Lê ThÎ Trà
TrÀn TÓ MÏ
TrÀn Thanh MÏ
Phåm Minh Tâm
NguyÍn ThÎ Tâm
VÛ Ng†c Khuê

Ñng h¶ K› Y‰u
TrÀn T. Thanh Minh $20.
Lê ThÎ Mai (Úc)
$20.
ñ¥ng Kim ñoan
$30

TrÀn Minh PhÜÖng
Cao Minh Châu
Thái Q. Minh Chính
DÜÖng ThÎ MÏ
ñ¥ng Kim Ki‹m
NguyÍn N.Quÿnh Giao
Võ Væn Phú
NguyÍn Hoài
Cao Væn Lâm
VÜÖng ThÎ ThÎnh
NguyÍn T. Tuy‰t Mai
ñ¥ng ñình Khi‰t
Cao Ng†c ñiŒp
Huÿnh Ái Tông

Ñng h¶ Bän Tin
TrÀn Thanh MÏ
$30.
TrÀn TÓ MÏ
$30.
NguyÍn Væn Lâm
$10.
NguyÍn T.Tuy‰t Mai $20.
Cao Væn Lâm
$20.
Lê ThÎ Dung (VA)
$50
Cao Minh Châu
$20
Cháu Chính
$20
ñ¥ng Kim Ki‹m
$40

QuÏ TØ Bi

Niên liÍm 2007
Phùng ThÎ Th†
Phåm Minh Tâm

TrÀn Thanh MÏ
TrÀn TÓ MÏ

$40.
$ 40.

Check xin gºi vŠ :

K‰t toán tØ ngày 01/01/06 Ç‰n ngày 05/03/06
Thû QuÏ : DiŒu Thu - NTT
Xin Quš AC có dóng góp cho Thû QuÏ ho¥c gºi VÎ nào Çóng
dùm nhÜng không thÃy tên xin vui lòng nh¡c nhª sÖ sót Ç‹
chúng tôi kÎp th©i xin l‡i và ÇiŠu chÌnh. Xin cám Ön Quš AC.

Tam Nguyen
119C S. Kellogg Ave
Goleta , CA 93117

ñiŒn thoai (805) 964 9974
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$30.
$10.

Giây thân ái lan rộng muôn nhà. Tay sắp xa nhưng tim không xa.
Vui tươi ta biết trong lòng nhớ lòng, Ta hát vang trong không gian đơm hoa.
Ðường tuy xa nhưng tình bao la. Tiến bước theo hương thơm nhà lưu truyền.
Dù cách xa ngàn dặm nhưng gần, Gang thép ta chia tay đừng buồn...
----- O -----

Cu¶c Ç©i s¡c s¡c không không, Thôi thì hãy sÓng h‰t lòng v§i nhau
bän tin
Ái H»u GñPT Vïnh Nghiêm
9909 Waterview Road
Raleigh, NC 27615
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