Bản Tin
Ái Hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngọai

Số 124 – Ngày 15-3-2010

1

Bản Tin
Tờ báo của Ái Hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm
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Email: KMTamDieu@Yahoo.com
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Ban Biên Tập
Tâm Diệu Dương Thị Mỹ
Diệu Thu Nguyễn Thị Tâm
Diệu Ngọc Cao Minh Châu

Lá Thư Hoa Thịnh Đốn
Khi Bản Tin này đến tay quý Trưởng và quý Thân Hữu thì ngày
Hội Ngộ 2010 của Ái Hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm tại New Orleans không
xa. Trong lần họp Ban chấp hành tháng 8, 2009 vừa qua tại Nam Cali, New
Orleans đã được chọn trong số nhiều địa danh đề nghị. Mặc dù tại khu vực
này yếu tố nhân sự bảo đảm sự thành công về mặt tổ chức, di chuyển, cùng
các phương tiện phục vụ khác sẽ là một thách thức lớn lao cho Ban Tổ
Chức, Ban Chấp Hành, và ngay cả người về tham dự. New Orleans nằm
trong tiểu bang Louisiana, cực Trung Nam của nước Mỹ. Nơi đây chỉ có
MỘT nhân sự duy nhất - Trưởng Võ Văn Phú- sẽ trách nhiệm nhiều phần vụ
tương đương với tầm vóc của một ban tổ chức cần có từ 5 đến 8 người để
đảm đương các trách vụ: Trước, Trong Khi, và Sau Hội Ngộ!
Ngay sau phiên họp kết thúc, Đề Án Hội Ngộ 2010 của Ái Hữu
GĐPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại được Trưởng Ban Ban Chấp Hành trình bày
và tác bạch với Hòa Thượng Thích Trí Hiền. Thầy hoan hỷ Hứa Khả. Lần
lượt, đề án nhận được sự cổ võ nhiệt liệt của các Trưởng và thân hữu của các
Chi Nam, Bắc Cali, rồi miền Đông, và khu vực Trung Mỹ. Do uy tín vận
động của Trưởng Võ Văn Phú, được sự tán trợ của Thầy, sau đó, quý vị Phật
tử trong Ban Quản Trị Trung Tâm PG Vạn Hạnh chính thức xác nhận ủng
hộ đề án cùng cho mượn cơ sở của Hội Phật giáo để có chỗ tổ chức Hội Ngộ
Vĩnh Nghiêm 2010 tại New Orleans. Thật là đại cơ duyên cho lần Hội Ngộ
sắp tới!
Chủ đề của hội ngộ năm nay là : HỘI NGỘ VĨNH NGHIÊM 2010
NEW ORLEANS, MÙA XUÂN VÀ TUỔI TRẺ!

Anh Chị Em AHVN California đồng lòng sốt sắng
khởi công cho ngày Đại Hội 9/4/2010 sắp tới.

Sau những tháng ngày chiụ đựng các điều kiện khắc nghiệt của
mùa đông giá buốt, nhưng, khi nụ mai vàng hay cánh đào hồng thắm vừa
tách nụ rạng rỡ bước ra trong tia nắng sớm một ngày đầu Xuân, thì đất trời
bừng lên sức sống mới, làm cuộc hồi sinh! Mùa Xuân đem lại nhiều hy vọng
cho những ước mơ ấp ủ từ lâu sẽ trở thành những nỗ lực cụ thể tương lai ở
những ngày tháng trước mặt.
Hội Ngộ Vĩnh Nghiêm, Mùa Xuân Và Tuổi Trẻ tại New Orleans
năm 2010 là một khúc quanh mới của Ái Hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm Hải
Ngoại. Chưa đến ngày khai diễn mà tiếng chim gọi đàn bốn phương từ nhiều
tháng qua làm lòng người rộn rã, nô nức. Chưa cần biết mức độ thành công
của lần hội ngộ này như thế nào, nhưng, những dấu hiệu thuận duyên như
vừa trình bày rõ ràng đang là những tín hiệu mới rất tích cực cho môt cuộc
hồi sinh trong đời sống của một tập họp Lam mang tên Ái Hữu Vĩnh
Nghiêm Hải Ngoại ở những ngày đầu Xuân năm nay. Trưởng Huynh Tâm
Trí Quang Vui, vừa gửi đến một sáng tác mới nhất Anh ưu ái dành cho Hội
Ngộ 2010 New Orleans, với tưạ đề XUÂN LAM đã viết như dưới đây:
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Tưởng niệm Thầy Chính Tiến
Tiền Hội Ngộ 2010
Thơ Văn Ái hữu
Tình Lam: bản nhạc cho Đại Hội 2010
Thủ quỷ tổng kết

2
3
4
5
7
9
10
11
12

“XUÂN LAM ơi! Lam đến cùng với đất trời…XUÂN LAM ơi! Sức
sống trẻ mãi đời tôi…NEW ORLEANS! Vui đón Vĩnh Nghiêm xứ người…”
Chúc quý Trưởng, Thân Hữu khắp nơi được chư Phật, chư Bồ tát
luôn gia hộ cho thật nhiều sức khỏe và thật nhiều điều hoan hỷ. Xin hẹn gặp
nhau thật đông đủ tại
HỘI NGỘ VĨNH NGHIÊM 2010 NEW ORLEANS,
MÙA XUÂN VÀ TUỔI TRẺ!
Thiện Thanh Đặng Đình Khiết
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Thi Kệ Nhật Dụng

34- LÀM VƯỜN
Đất đưa ta ra đời
Rồi đất ôm ấp ta
Sinh diệt trong hơi thở
Sinh diệt như hằng sa

từ lòng đất, nghĩa là từ thiên nhiên. Lá cành nào rồi cũng sẽ trở
về đất, được đất ôm ấp và nâng niu, và trở thành một phần của
đất. Mỗi chúng ta là một đứa con của đất, do đất đưa ra đời, và
ngày mai lại trở về đất để được đất ấp ủ. Đất đã cho ta ra đời
một lần, thì đất cũng sẽ cho ta ra đời muôn vạn lần khác. Đó là
cái thấy đầu tiên khi ta quán niệm về cây cỏ về hoa lá và về hình
hài của chính ta.

Đất là thiên nhiên, đất là Mẹ. Bao nhiêu thảo mộc đều
được phát sinh từ lòng đất, và nuôi dưỡng bằng những chất liệu

Nhưng nếu nhìn sâu hơn, ta sẽ thấy ta đang liên tục ra đời và liên tục trở về lòng đất trong từng hơi thở trong từng sát na.
Sát na là đơn vị ngắn nhất của thời gian mà ta có thể tưởng tượng. Ta không phải sinh ra từ khi lọt long mẹ; ta đã được sinh ra từ vô
thỉ và đang tiếp tục được đất cho ra đời. Ta không phải sẽ chết đi một mai khi hình hài được chôn vùi trong đất; ta đã chết từ vô thỉ và
đang liên tục chết trong từng hơi thở, trong từng sát na.
Mời bạn đọc những câu sau đây của nhà vật lý học Erwin Schrodinger, người đã phát minh ra phép lực học ba động (wave
mechanics), khi ông viết về bản ngã, về vũ trụ, về sự sống chết và về ý niệm một và nhiều: “Anh có thể nằm duỗi thẳng tay chân trên
đất Mẹ với niềm tin vững chắc rằng anh với đất là một, đất với anh cũng không hai. Anh cũng vững chãi và an toàn như đất, và có
thể là vững chải và an toàn hơn đất cả ngàn lần. Nếu chăc chắn ngày mai anh sẽ trở về đất thì chắc chắn một ngày mai đất sẽ đưa
anh ra đời trở lại, để vật lộn thêm và đau khổ thêm. Nhưng anh không phải đợi đến “ngày mai” đâu; chính hôm nay, trong khoảnh
khắc này, đất đang đưa anh ra đời, không phải một lần mà hàng ngàn hàng vạn lần; cũng như đất đang chôn vùi anh hàng ngàn hàng
vạn lận, trong chính khoảnh khắc này.” (trích My view of the World, Cambridge University Press, 1964, London).
Người tu Quán phải thấy được sinh diệt trong từng hơi thở, không phải là sinh diệt của một cá thể biệt lập, mà là sinh diệt của
vô vàn cá thể có liên hệ tới nhau, trong từng sát na. Hằng sa là cát sông Hằng Hà (sông Gange) ở Ấn Độ. Cát sông Hằng nhiều vô số,
không thể đếm cho hết được. Sinh diệt cũng như thế.
Nếu bạn ở thành phố, bạn sẽ ít có dịp cuốc đất, trồng rau và chăm bón hoa cỏ. Tiếc cho bạn.
[Trích Từng Bước nở hoa sen - Thích Nhất Hạnh]

THÔNG BÁO
HỘI NGỘ AHGĐPT VĨNH NGHIÊM HẢI NGOẠI 2010



HỘI NGỘ ÁI HỮU2010 sẽ được tổ chức tại Thành Phố NEW ORLEANS, LOUISIANA
Thời gian: Từ ngày 9 tháng 4 đến ngày 11 tháng 4, 2009.
Điạ điểm: Trung Tâm Phật Giáo Vạn Hạnh - 13152 Chef Menteur Highway - New Orleans, LA 70129

Chủ Đề: HỘI NGỘ VĨNH NGHIÊM 2010, XUÂN & TUỔI TRẺ.
Chứng Minh & Cố vấn Giáo Hạnh: H.T. Thích Trí Hiền, Viện Chủ Trung Tâm PG KHUÔNG VIỆT, Dallas, Texas.
Trưởng Ban Tố Chức:
Trưởng Như Không Võ Văn Phú, ( Tổng quát và Du Ngoạn).
Phó Ban Chương Trình:
Trưởng Phúc Đạt Trần Minh Phương.
Phó Ban Hành Chánh:
Trưởng Diệu Ngọc Cao Minh Châu.
Thủ quỹ Hội Ngộ 2010:
Trưởng Diệu Thu Nguyễn Thị Tâm.
Bản Tin Liên Lạc Hội Ngộ 2010: Trưởng Tâm Diêu Lê Kim Mỹ.
Ban Văn Nghệ & Sinh Hoạt: Các Trưởng Nguyễn Văn Định, Phạm Minh Hùng, Quỳnh Giao, Ngô Thuấn.
Ban Kỹ Thuật : Các Trưởng Quỳnh Giao, Ngô Lê Trọng Thuấn, Thái Quang Minh Chính.
Ban Vận Chuyển: Các Trưởng Võ Văn Phú, Nguyễn Văn Định, Trần Minh Phương.
Phối Hợp Tổng Quát: Trưởng Thiện Thanh Đặng Đình Khiết
Yểm Trợ Tổng Quát: Quý vị trong Ban Đại Diện Hội PG Trung Tâm Vạn Hạnh.
Địa chỉ liên lạc Ban Tổ Chức: Trưởng Như Không VÕ VĂN PHÚ - Điện thọai: 225 270 4134 - E-mail: pvvo@yahoo.com
Chương trình tổng quát
1- Lễ Hiệp Kỵ và Tri Ân
2- Đại Hội Lưỡng Niên bầu Tân Ban Chấp Hành
3- Văn Nghệ và tiệc chia tay ( Du ngọan thăm viếng các thắng cảnh văn hóa/âm nhạc của New Orleans có chương trình riêng)
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*Tháng 10 năm 2009 chi Vương Thị Thịnh đã làm Lễ Vu quy
cho Thứ nữ tại O.C. Hôn lễ được cử hành dưới tầu, và lần đầu
tiên toàn thể quan khách đều đến đúng giờ (kể cả người ở rất xa
như anh Quỳnh ,chi Tâm). Đúng giờ, tầu di chuyển trên giòng
song và trên boong tầu, hôn lễ được cử hành. Ái Hữu chúng ta đã
tập trung một nơi, chúc mừng hai cháu và chuyện trò vui vẻ.

*Sau đám cưới con chi Thinh là Hôn Lễ của cháu Ngô Lê
Trọng Tường (thứ nam của anh chi Ngô Mạnh Thu). Một lần
nữa AHVN lại vui vẻ vì được gặp nhau tại một nhà hàng lớn tại
O.C. .Hầu như AHVN đều có mặt tại nhà hàng để chúc mừng
hạnh phúc hai cháu TƯỜNG-QUYÊN.(kể cả anh Đặng Đình
Khiết).

* Ngày 27-12-09, Các thành viên AHGDPTVN lại vân tập về
nhà cố Huynh Trưởng Ngô Mạnh Thu, thắp một nén hương
tưởng nhớ Đại Bàng của AHVN. Mọi người bàn qua về vấn đề
Hội Ngộ 2010. Đồng thời anh Hùng (Bắc Cal.) cũng bàn bạc về
vấn đề Cây Mùa Xuân ở quê nhà. Cùng ăn bữa trưa đầm ấm và
sau đó mọi người cùng giây thân ái với anh Thu.
* Thân Phụ Diệu Ngọc Cao Minh Châu đã tạ thế vào những
ngày cuối năm 2009. Đa số ACE AHGDPTVNHN đã đến viếng
linh cữu Cụ trước khi GĐ Diệu Ngọc đưa cụ về An táng tại quê
nhà. Sau đó vài tháng, người em trai của chị, sau một thời gian
dài đau bịnh cũng đã rời bỏ xác thân khi về dưỡng bịnh ở Việt
Nam.
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* Giỗ đầu Huynh Trưởng Đức Châu Vũ Ngọc Khuê được tổ
chức tại chùa Phổ Đà. Toàn thể Thành viên AHGDPTVNHN chi
Nam Cali đều có mặt tại chùa Phổ Đà thắp nhang ,và cùng tụng
kinh A Di Đà. Sau đó đã thọ trai với các đơn vị bạn.
* Chi Nam Cal. đã họp mặt đầu năm vào ngày 21-2-10.
Hơn 40 thành viên, thân hữu và gia đình đã cùng nhau lễ Phật, ăn
trưa và sinh hoat chi, đồng thời bàn về việc tổ chức Lễ Tưởng
Niệm Huynh Trưởng cấp Dũng Chính Tiến Nguyễn Đức Long.
Trong buổi họp mặt đầu năm này, mọi người đã cùng làm việc để
bỏ những thông tin về Hội Ngộ vào các bao thư cho Ban Tổ
Chức gửi đến mọi người càng sớm càng tốt.

* Chuẩn bị cho Hội Ngộ 2010: Trong tháng Hai năm 2010 vừa
qua, mọi người náo nức và chuẩn bị ráo riết cho Hội Ngộ 2010.
Tất cả đều sốt sắng mong giup anh Võ Văn Phú trong việc tổ
chức Hội Ngộ, và đều ao ước Hội Ngộ thành công mỹ mãn.
* Logo HN 2010 (hình bìa Bản Tin) do Quỳnh Giao thực hiện
* Áo Thung dành cho Hội Ngộ cũng được BTC chuẩn bị.
* Bảng tên thành viên mang trong Hội Ngộ đã được thực hiện.
* Và nổi bật nhất là Nhạc Phẩm XUÂN LAM dành riêng cho
Hội Ngộ Xuân và Tuổi Trẻ, đã được Anh Quang Vui sáng tác.
Nhạc phẩm này đã được anh Đòan Chính hát và chi Hồng Mai
sửa soạn, đưa vào CD và gởi qua email, để mọi người tập hát,
học thuộc, và sẽ trình bầy thật hay trong Hội Ngộ. Mong thay!
* Đầu tháng Ba năm 2010, Thành viên chi Nam Cal. Đã làm Lễ
Tưởng Niệm Huynh Trưởng cấp Dũng Chính Tiến Nguyễn
Đức Long vào ngày 14-3-10 tại chùa Vĩnh Nghiêm Pomona
(O.C Nam Cal.)
*Thứ Bẩy 6-3-10, chi Bắc Cal. Đã họp mặt đầu năm và đồng
thời Trưởng Chi mới của Chi Bắc Cal. đã được giới thiệu:
Trưởng Đức Châu Nguyễn Văn Định. Hoan hô trưởng Định đã
đồng ý gánh vác chuyện chi Bắc Cali.
* Xin xem trong Bản Tin này, phóng viên của Bản tin
tường thuật buổi Lễ Tưởng Niệm Huynh Trưởng cấp Dũng
Chính Tiến Nguyễn Đức Long.
Phóng viên Bản Tin Diệu Ngọc Cao Minh Châu

* Gởi Qúy ACE, Nhân dịp chị Hằng lên San Jose và giới thiệu
người đoàn viên Giác Minh chị Trần Thị Ngọc Khanh sau bao
nhiêu năm mới gặp lại trong buổi họp mặt tại nhà Tr.Thống chiều
ngày 9/1/10. Mời ACE xem vài hình ảnh...để duyệt lại dung nhan
bạn bè.Tuy còn thiếu nhiều lãng tử. Chi Bắc Cali

* Ảnh chụp mọi người ai cũng đẹp cả . Tuy có thấy nhiều nét
"không còn trẻ lắm" nữa . Vậy xin chúc mọi người an lạc và sức
khỏe . Một người anh em tuổi đã cao . Chân Quang
* Nhân dịp anh chị Đoàn Chính &Mộng Hương từ MontrealCN đến Cali và anh ĐC trình diễn trong buổi ra mắt CD của ca
sĩ Nguyệt Ánh, một số các anh chị AHVN đã có những buổi họp
mặt cùng anh ĐC&MH và thân hữu, như chị Xuân Mai- Nga
Phạm-Anh chị Thiệu&Hằng Lê-Anh Tâm, anh Thi- NDCườngHồngMai-đôi nghệ sĩ Nga-Mi&Trần LãngMinh. Hồng Mai
**Về đến nhà chúng tôi còn giữ nguyên dư âm buổi họp mặt thân
tình của anh chị em AHVN vùng San Jose dành cho, nhân dịp
lên thăm ông chú 84 tuổi đang điều trị bệnh ung thư máu bằng
thuốc ta. Bệnh tình thuyên giảm nhiều so với lần lên thăm hơn
8 tháng trước, khi đó bác sĩ đã khuyên mang về nhà chờ..Anh
Chị Liêm Châu đón tiếp anh chị em thật ân cần và vui vẻ. Anh
Liêm cùng với tôi. nhận bà con.là Doàn sinh GĐPT Giác Dũng
vào cuối thập niên năm mươi. Mỹ Châu là "dâu" của AHVN,
nhưng chúng tôi cũng biết nhau từ 50 năm trước, tôi biết cả gia
đình của Châu từ ông bà cụ đến các chị em của Châu và
có nhiều kỷ niệm. Chị Lệ là HT trước tôi, khi tôi đến sinh hoạt
GĐPT thì chi đã la` HT Nữ OV của Giác Dũng. Nhìn anh Vui
anh Thống tôi nhớ ngay đến những ngày học khóa HLHT A Dật
Đa. Chị Chi sinh hoạt GM thời gian trước khi tôi về sinh hoạt ở
GM và còn cô OV Giác Minh Ngọc Khanh, em của chị Hồng
Khương rất thích về văn Nghệ nên đã hát một bài để kỷ niêm gặp
lại chị Tâm sau hơn 40 năm không biết ở đâu!!! Anh Khanh và
Tuyết hình như không vắng mặt lần nào trong các buổi họp mặt
ở Bắc Cali vì anh Khanh rất thích chụp hình quay phim cho mọi
ngườị. Và luôn luôn là "nóng hổi, vừa thổi vừa xem". Chị
Nhung và Định điện thoại thăm hỏi vì có công việc không dến
được. Chúng tôi cũng gặp Hùng Ngọc tại tư gia, vì Hùng phải đi
làm nên vắng mặt. Xin cám ơn quý anh chị và hình như mình
cũng đã hẹn hò những lần sau, nhất là về ngày Hội Ngộ 2010 ở
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New Orleans, các anh chị Miền Bắc
đang nô nức hướng về Ngày Hội Ngộ này... Thân ái kính chào
quý anh chị. Diệu Thu
* Kính thưa Quý anh chị, dịp Hè 2009, một số anh chị trong
BCH có buổi họp và sinh hoạt với chi Nam Cali tại nhà chị Ngô
Mạnh Thu. Anh TB ĐĐ Khiết cũng đã gửi những hình ảnh sinh
hoạt đó lên diễn đàn AHVN sau đó. Trong buổi họp có bàn đến
HN/VN hai năm một lần. Hai lần gần đây đã họp ở Cali và
Washington DC. Lần này có nhắc đến họp ở Miền Trung Mỹ
như New Orleans. Tôi được BCH đề cử lo vấn đề điều hợp cho
ngày Hội ngộ, nếu được tổ chức ở New Orleans. Vùng này chỉ có
một mình tôi. Mọi chuyện tổ chức kế tiếp, kính xin Quý anh chị
đóng góp. Cũng xin Quý anh chị tha thứ về bức thư rất vội vã
này. Như Không-Phú
* Anh Phú, Hoan hô anh Phú đã xung phong. Địa điểm lý
tưởng quá! ACE mình sẽ cùng sinh họat với nhau suốt thời gian
hội ngộ. Việc ăn uống có thể chùa sẽ gíúp mình và có thể mình
sẽ ăn ngòai một hai lần. Nên đi thăm thắng cảnh nữa. Anh lo nhờ
người ở địa phương đưa đón thân hữu từ phi trường, và tổ chức
du ngọan. Các việc còn lại, anh lên list để ban chấp hành và quý
anh chị có lòng xung phong phụ được việc gì thì sẽ xong được
mối lo về việc đó. Có gì để em làm thì cho biết nhé. Tâm Diệu
* Thưa Quý Trưởng. Về việc đưa đón tôi thấy chỉ cần địa chỉ
họp mặt là các HT các nơi có thể tực tìm đến được rồi. Chỗ đó ai
cũng là khách cả đâu phải đón nhau có phải không ạ? Tôi xin dơ
tay ghi tên vào danh sách Hội Ngộ 2010 của chúng ta. Rất mong
các anh chị cố gắng để gặp nhau nhé. Diệu Thanh
* Rất hoan nghênh lời đề nghị của Trưởng Thanh Minh. Vì
việc đưa đón rất phức tạp và rất phiền cho BTC. Vậy xin BTC ra
thông báo địa điểm và ngày giờ để các ACE còn book vé. Cám
ơn BTC. Chúng ta nên xúc tiến càng sớm càng tốt. Tố Mỹ
* Thưa Quý anh chị, Nghe nói đi là tôi thấy "chộn rộn" cái
chân rồi... nhất là được gặp mọi người, còn gì vui bằng. Nhưng
cũng thấy lo lo quý vị ạ... tôi xin ghi tên trước một tháng thôi,
được không anh Phú? Phạm Nga
* Về việc đi dự HNVN 2010, chị Nga yên chí thu xếp việc nhà
cho đâu dó, rồi chị em mình cùng đi nhé!! Ở new Orlean, em
cũng không có nhiều người quen, nên sẽ không... "ngao du sơn
thủy" như đi DC đâu, nên em sẽ đi đến nơi về đến chốn... đàng
hoàng. Chị Nga có thể... yên tâm... nắm tay em... Hằng Lê
* Tin tức rất nóng bỏng, tuy nhiên nếu em có đi được thì sẽ là
một mình em thôi ạ . Khoảng thời gian này các cháu đang chuẩn
bị thi Final và chuẩn bị cho văn nghệ của Lễ Phật Đản. Em cũng
sẽ cố gắng sắp xếp để về đoàn tụ cùng ACE AHVN. Chào thân
Mến. Kim Kiểm
(xin xem tiếp THƯ TÍN trang 12)

KHẤP CÁO
Ái Hữu Gia Đình Phật Tử Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại
Vô cùng thương tiếc báo tin:
Huynh Trưởng Cấp Dũng
CHÍNH TIẾN NGUYỄN ĐỨC LONG
Nguyên Ủy Viên Xã Hội Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam
Nguyên Tổng Thư Ký GHTGBVTMN
Nguyên Tổng Thư Ký Miền Vĩnh Nghiêm
Nguyên Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT/GHTGBVTMN
Nguyên Gia Trưởng GĐPT Giác Minh
Sinh năm 1928 tại Hà Tây, Việt Nam
Đã mệnh chung lúc 10 giờ 40 sáng
Ngày 23 tháng 01 năm 2010
nhằm mồng 9 tháng Chạp năm Kỷ Sửu
tại tư gia thuộc thành phố Minneapolis, tiểu bang Minnesota, Hoa Kỳ
Hưởng thọ 82 tuổi

Tiểu Sử
Huynh Trưởng Cấp Dũng
CHÍNH TIẾN NGUYỄN ĐỨC LONG
(1928-2010)
Trưởng Huynh Chính Tiến NGUYỄN ĐỨC LONG tên
thật là Nguyễn Lý Thân. Sinh ngày 8 tháng 4 năm 1928 tại làng
Thái Khê tỉnh Hà Tây Bắc Việt, là con trai trưởng trong một gia
đình đông con. Cha là cụ Ông Nguyễn Lý Tứ và mẹ là cụ Bà
Nguyễn Thị Mùi. Trưởng Huynh Nguyễn Đức Long có lẽ do
thiện duyên với Phật pháp nên được Sư Cụ trụ trì chùa làng Thái
Khê nhận nuôi. Thế là, tuổi thơ Trưởng Huynh được sống trong
ánh đạo từ bi, đượm mầu Thiền vị, cho đến năm lên 8 tuổi, duyên
lành đã chín, Trưởng huynh được song thân cho phép xuống tóc
xuất gia với Sư Cụ.
Vào chùa tu lúc còn nhỏ, đổi tên từ Nguyễn Lý Thân
thành Nguyễn Đức Long và được Hòa Thượng Thích Tuệ Tạng
(Tổ Cồn) ban Pháp hiệu là Chính Tiến. Đại Đức Chính Tiến vào
Nam tu học tại Phật Học Viện Nam Việt của Giáo Hội Tăng Già
Nam Việt, Chùa An Quang, do Hòa Thượng Thích Thiện Hòa
làm Đốc giáo. Đại Đức đã tốt nghiệp Cao Đẳng Phật Học, niên
khóa: 1957-1958 đạt lọai ưu, và được giữ lại làm giảng sư tại
Phật học viện này.( Hòa Thượng Thích Thiện Hoa có nêu danh
trong quyển “50 năm chấn hưng Phật Giáo Việt Nam”). Đại Đức
Chính Tiến tốt nghiệp Cao Đẳng Phật Học, niên khóa: 19571958 đạt lọai ưu, và được giữ lại làm giảng sư tại Phật học viện
này. Sau khi rời Phật Học Viện Ấn Quang, đã thành lập chùa
Kim Cương. Đại Đức là Tổng Thư Ký kiêm Ủy viên Thanh Niên
Phật Tử của Giáo Hội Tăng Già Bắc Việt tại Miền Nam, kiêm
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Gia trưởng GĐPT Giác Minh. Đại Đức là Trưởng ban Hướng
Dẫn đầu tiên, nhờ đó khóa huấn luyện Huynh Trưởng Tuệ Tạng
và Trường Đào Tạo Huynh Trưởng A Dật Đa ra đời sau này. Đại
Đức đã góp phần xây dựng Tổ Đình Vĩnh Nghiêm. Năm 1964,
Đại Đức Chính Tiến giữ chức vụ Tổng Thư ký Miền Vĩnh
Nghiêm.
Năm 1971, một buổi lễ hoàn y của Đại Đức Chính Tiến được
thực hiện. Sau khi hoàn tục, Trưởng Huynh đã lập gia đình với
bà Nguyễn Thị Hợi, Pháp danh Diệu Tâm. Hai vị có cả thẩy 4
người con, một trai và 3 gái cùng sống ở tiểu bang Minnesota từ
nhiều năm qua.
Sang định cư tại Mỹ, Trưởng Huynh đã tham dự các kỳ Hội Ngộ
của Ái HữuGĐPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại tại Bắc Cali năm
2005 và tại vùng Hoa Thịnh Đốn năm 2008. Trong lần hội ngộ
năm 2005 Trưởng Huynh Chính Tiến đã được mời làm Cố Vấn
Ban Chấp Hành Ái Hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm cho đến ngày nay.
Trưởng Huynh là dịch giả các kinh:
- Từ Bi Đạo Tràng Xám Pháp ( tên khác là Lương Hoàng Sám).
- Đại Phương Tiện Phật Báo Ân (đồng dịch với Hòa Thượng
Thích Quảng Độ)
- Trong Hội đồng chứng nghĩa Đại Tạng kinh dịch từ Hán tạng
sang Việt ngữ, do Hòa Thượng Thích Tịnh Hạnh chủ trì. **

Phóng Sự Lễ Tưởng Niệm

Trưởng Huynh Chính Tiến
Diệu Ngọc – Cao Minh Châu
Hôm nay thật là một Chủ Nhật đẹp trời, Khí hậu ấm áp đã trở lại với Nam Cal. sau mấy ngày trở rét. Tôi sắp xếp hoa, trái,
thức ăn , cuối cùng là Hiệu Kỳ Vĩnh Nghiêm yêu quý lên xe, và cùng với Chi Thịnh trực chỉ chùa Vĩnh Nghiêm.
Đã lâu tôi chưa trở lại chùa, nên hơi ngỡ ngàng, không biết đậu xe nơi đâu, phải gọi ĐT cầu cứu anh Tuệ Linh (vi chùa đang
trong thời gian xây dựng). Tôi đã được quý anh chi giúp đỡ chuyển mọi thứ vào nhà bếp của chùa.
Vừa chắp tay bạch Hòa Thượng trụ trì xong, tôi vội vã cùng quý anh chị chuẩn bị cho buổi Lễ Tưởng Niệm Trưởng Huynh
Cấp Dũng Chính Tiến Nguyễn Đức Long ngay, vì chúng tôi chỉ còn 1 giờ đồng hồ nữa là đến giờ hành lễ (Hòa thượng thích đúng
giờ). Toàn thể thành viên, thân hữu và gia hiếu quyến thầy Chính Tiến đều cùng chuẩn bi mọi việc, từ xúm lại rửa trái cây, cắm hoa,
và chuẩn bi buổi thọ trai trong không khí vui vẻ, ấm cúng của Màu Lam quyện trong gió. Mỗi người góp hai bàn tay, nên hoàn tất
mọi việc trong thời gian kỷ lục. Trong đôi mắt mỗi người
ngời sáng Tình Lam, vừa làm việc vừa thăm hỏi lẫn nhau,
sức khỏe, gia đình, những thay đổi của con cháu……
Đúng 11 giờ Chúng tôi vân tập đầy đủ trong hậu viện. Tất
cả quan khách, hiếu quyến Thầy Chính Tiến, và thành viên
cùng thân hữu AHGDPTVNHN trang nghiêm nghe anh
Tuệ Linh (trưởng ban tổ chức Lễ tưởng Niệm) tác bạch với
Hòa Thượng trụ trì và chư Tăng Ni. Sau đó anh Tuệ Linh
thông qua chương trình buổi lễ. Bài ca Sen Trắng được gần
40 người cùng cất tiếng trong khói trầm hương và không
khí trang nghiêm của hậu viện. Người Trưởng Huynh Cấp
Dũng trên bàn thờ ngồi giữa phù hiệu cấp Dũng và Huy
hiệu Hoa Sen Trắng đang mỉm cười với chúng tôi. Trưởng
Huynh nhìn chúng tôi với ánh mắt ấm áp, bao dung của
người Huynh Trưởng bao năm tận tụy với Phật sự, gắn bó
với phong trào GDPT. Tôi cảm nhận trong đôi mắt của
Trưởng Huynh tràn đầy ánh Lam, và những lời nhắn nhủ
“Trưởng Huynh vẫn sát cánh cùng chúng tôi tiến bước trên con đường tu tập thực hiện những điều Người Cha Lành răn dậy: TỪ BIHỶ XẢ”.
Sau đó Hòa Thượng trụ trì đã ban một Đạo Từ và nhắc nhở chúng tôi đôi điều. Anh Phúc Thịnh Nguyễn Đức Cường giữ vai
trò MC, và Lễ thọ tang của AHGĐPTVNHN được chính thức thực hiện với giải băng tang màu Lam do chính Hòa Thượng trụ Trì cài
lên hiệu kỳ AHGĐPTVNHN, và một phút mặc niệm liền sau. Trưởng huynh Chân Quang Trần Thanh Hiệp đã thay mặt chúng tôi tác
bach với hòa Thượng Trụ Trì trước khi Hiếu quyến Thầy Chính Tiến đảnh lễ Hòa thượng trụ trì, Hòa Thương Từ Diệu và Chư Ni.
Lễ Truy Tiễn giác linh Chính Tiến Nguyễn Đức Long được cử hành tại Chánh Điện chùa Vĩnh Nghiêm trong không khí trang nghiêm.
Mọi người đã lễ Trưởng Huynh Chính Tiến trong lúc hiếu quyến thầy Chính Tiến cám ơn anh chi em. Buổi lễ viên mãn, chúng tôi
trang nghiêm tiễn Hòa Thương trụ trì về hậu liêu.
Bữa cơm chay của chúng tôi được bày trên hai bàn lớn trong một khoảng sân Chùa. Những thức ăn chay do chính chị em
chúng tôi nấu nướng. Mỗi người một hai món "tủ". người này thích món của người kia nấu cứ thấy những tiếng suýt soa khen ngợi
giới thiệu món này ngon, món kia ngon làm chủ nhân món ăn thấy ..."nở mũi" rồi để lần sau có bận thế nào cũng ...ráng trổ tài!!!
Hòa Thượng trụ trì, Hòa Thượng Thích Từ Diệu , Sư già Diệu Pháp và sư cô Khánh An Thọ trai trong trai đường của chùa.
Phóng viên đã được thưởng thức không khí cảm động, đầy yêu thương của tình Lam. Người người bày tỏ lòng ưu ái, sự quan
hoài và sự háo hức được găp nhau qua ánh mắt, nụ cười. Hôm nay “phóng viên” quên không mang máy hình, nhưng hơn chục máy
hình và máy quay phim đã thi nhau làm việc hết năng xuất, chắc chắn 100% mọi sinh hoat đều được thu lại.
Sau lễ cúng dường Tam Bảo và chư tăng, chúng tôi sinh hoat nhẹ và giây thân ái. Rồi mọi người cùng chụp hình với Hòa
Thượng Trụ Trì, sư già ngoài sân (trước Chánh Điện). Và một lần nữa chúng tôi tay trong tay cùng dọn dep, cùng chia nhau lộc Phật,
Chào gia đình Thầy Chinh Tiến và cùng bịn rịn chia tay nhau, hẹn ngày tái ngộ.
Khi mọi người ra xe, tôi vào Hậu Viện lấy Hiệu Kỳ Vĩnh Nghiêm về. Xá Thầy Chính Tiến một lần nữa, thầy vẫn nhìn tôi từ
ái, tôi khấn thầm: Thưa thầy con sẽ hết sức thực hành những điều thầy đã khuyên bảo: “Cố gắng tiếp tục trên con đường Đức Phật
dậy : Từ Bi-Hỷ Xả”.
Cuộc đời sắc sắc không không
Thôi thì hãy sống hết lòng với nhau
(xin phép Mộng Hương nhe)
Phóng viên tập sự Chi Bắc Cali.
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Ý- Kiến về
Học Bổng Tố Liên

TÂM TÌNH CỦA
NHƯ KHÔNG
Từ Hội Ngộ ở Dallas 2001, hình như năm nào cũng có
vì sao rụng; mới đây sao "Khuê" cũng rất bất ngờ rụng xuống.
Ngọn gió vô thường đã và sẽ không chừa bất cứ một ai với tuổi
tác anh em mình. Anh em mình rồi cũng sẽ lần lượt tiếp tục tiễn
đưa mộ vì sao nào đó, rất tình cờ .
Cho nên tôi rất mong mỏi Mỹ, Kiểm, Phương và các
anh chị khác cùng dẫn các cháu đang tuổi đi học tham dự Hội
Ngộ 2010 ở New Orleans. Ba năm trước Chính và Giao đã tổ
chức trại ở Yosemite, tôi đã dẫn hai thằng con trai đến đó (mặc
dù tụi nó không thú vị gì khi đi trại với những người xa lạ, thay
vì với "my friends"). Tuy nhiên khi đi về, tụi nó cũng nhận thức
được một tình thân nào đó . Cho đến bây giờ tôi hỏi thằng Cu
Văn : có nhớ anh Chính không, nó nói nhớ!!!! Nhưng tôi đã thất
vọng vì hình như không bao nhiêu người hưởng ứng. Riêng
Chính, đã nói riêng với tôi "chắc cháu sẽ không thể tổ chức một
trại như thế này được nữa!!".
Nhưng lần này, tôi nghĩ, các cháu có thể sẽ không có
thú vị gì lắm trong ngày họp thứ bảy, nhưng các cháu có thể đi
du lịch ở Famous French Quarter , mà hàng năm hàng triệu du
khách đến du lịch. Vấn đề là các cháu sẽ tham gia Văn nghệ bế
mạc ngày Chu/ nhật. Ít nhất các cháu có dịp quen biết nhau, và
sau đó đêm bế mạc thường thường gây ra rất nhiều cảm xúc, để
các cháu biết được AHVN "what is all about?!
Nước Hoa Kỳ, sau nội chiến 1865, con cháu những
người Miền Nam bại trận, không vui gì, nhưng để tưởng nhớ ông
cha, họ đã lập ra những hội Daughters/Son of Confederatẹ . Cho
đến nay hơn trăm năm sau cuộc chiến, vẫn còn. Mỗi năm họ vẫn
tổ chức ở những nơi có những chiến trận ác liệt. Họ ăn mặc quần
áo cổ điển ngày xưa diễn lại trận đánh, sau đó cùng nhau ca hát
để tưởng nhớ lịch sử ông cha .
Tôi hy vọng, chỉ hy vọng thôi, thế hệ thứ hai có dịp gặp
gỡ nhau, biết đâu có một, hai cô chú có một sự xúc động sâu
thẳm nào đó về AHVN của Bố hoặc Mẹ mình và có khả năng
lãnh đạo, thuyết phục sẽ tiếp tục lãnh đạo sẽ tiếp tục truyền thống
Vĩnh Nghiêm Hải ngoại . Hay có tệ lắm chăng nữa thì 10 hay 20
năm nữa khi chúng mình tất cả "Gone with the wind", tụi nó
trong đường đời, tình cờ "cross path", ít ra tụi nó còn nhận được
nhau, rằng bố mẹ mình đã có một thời sinh hoạt tình thân với
nhau dưới một ngôi Chùa từ thuở còn thơ!!! Ít ra thế hệ thứ hai
còn cảm nhận có một sự liên hệ rất hân nào đó trong quá khứ của
những người đi trước, để còn nhận nhau, còn nói chuyện với
nhau và có thể part với nhau, để nhắc lại chuyện... ngày xưa.
Nếu không thì mỗi cá nhân chúng ta, rồi sẽ là những vì
sao rụng. Ngay cả những danh từ Vĩnh Nghiêm, Giác Minh,
Minh Tâm, Giác Trí ... Will be all "gone with the wind".
Chân tình,

Như Không, Võ văn Phú
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Ghi chú: Đây là ý kiến cá nhân của một thành viên AHVN.
Bản Tin mong đón nhận nhiều ý kiến khác từ quý thân hữu.
Dẫn nhập : Chương trình này không phải là một quỹ từ thiện,
không nhằm giúp đỡ người thiếu thốn,bị thiên tai, tật nguyền,đói
khổ. Chương trình này chỉ thể hiện một trong nhiều mục tiêu của
Bản Cam Kết do AHVN HN đã đồng thuận là Hoằng Dương
Phật Pháp, vì thế nó chỉ có một mục đích là khuyến khích học
sinh,sinh viên học và hiểu giáo lý đạo Phật với hy vọng tạo nên
một phong trào thanh niên đọc sách Phật hàng năm vào những
tháng trước ngày phát giải thưởng: cũng hy vọng do sự hiểu biết
về Phật Pháp họ có thể sống và làm việc theo luật nhân-quả để
dần thoát khỏi thiếu thốn khổ đau trong hiện tại,và rời khỏi vòng
sinh tử trong tương lai.
Vì đối tượng của chương trình này là học-sinh, sinh-viên nên
giải thưởng này được gọi là Học-Bổng với tên chính thức là
“Học-Bổng Tố-Liên”,Tố-Liên là tên của vị cao-tăng VN duy
nhất đã tham dự hội nghị Phật-Giáo Thế-Giới lần đầu tiên tại
Tich-Lan. Ngài đã làm thế-giới biết đến Phật-Giáo VN. Họcbổng này sẽ theo gương Ngài làm thanh niên VN biết đến PhậtPháp nhiều hơn.
Nguyên tắc tổ chức: AHVN Hải Ngọai là chủ quản,phối
hợp với AHVN Trong Nước thực hiện cung cấp học bổng này
hàng năm vào một ngày thích hợp để sinh viên đủ thời giờ đóng
học phí cho niên học sắp đến.
Giá trị học-bổng là $2000.00 (hai ngàn Đô la Mỹ)* cho một
người duy nhất với ý nghĩa người đó đã hội đủ nhân duyên để
hưởng quả vui có lợi lạc này, vì thế việc duyệt xét mang tính
giản dị và mau lẹ qua một bài thi Test về Phật Pháp (chọn 1 câu
trả lời đúng nhất trong 4 câu) và một cuộc tự bốc thăm,nếu cần,
khi có nhiều người đồng điểm (chỉ có 1 thăm ghi $2000.00,các
thăm khác ghi 0 ).
Thể thức: Không phân biệt tôn-giáo,giầu nghèo, sang
hèn,người học-sinh (phải có bằng đã xong lớp 12) và sinh viên
đại học phải nhận định rằng không có sự hơn-kém, hay-dở trong
giải này mà chỉ là nhân duyên “Đủ” hay “Chưa đủ” mà thôi. “
Đủ” là được giải,”Chưa đủ” là chưa được giải. Vì thế người tham
dự phải vui lòng làm những việc sau đây :
- Lấy Giấy Báo-Danh (được phân phát tại 1,2 chùa)
- Dự tuyển qua một bài Test về Phật-Pháp với các câu
hỏi đều nằm trong 1 hoặc 2 quyển sách ấn định cần đọc kỹ (sách
mỗi năm một khác).
- Bốc thăm,nếu cần,để xem mình đã dủ nhân duyên để
quả vui (Học bổng Tố-Liên) đến với mình chưa.
Điều-Hành :
- Giải thưởng ($2000.00)* và chi phí tổ chức ($500.00)*
do quỹ AHVN đài thọ.
- Sách đọc và bài thi Test ( gồm 180 câu để làm trong 1
giờ,trung bình làm 20 giây 1 câu) do Trưởng Ban Điều Hành
AHVN HN ấn định.
(xem tiếp trang 10)

Diệu Hoa - Trần Thị Hồng Khương
THANH THÓAT
Mây buông cánh mỏng sang chùa,
Hồn thơ thới bỏ giấc xưa bên ngàn.
Lời kinh đưa dịu búp lan.
Hoà theo cung gió lên tràn núi hoa.
Ban mai ấm giọng sơn ca,
Long lanh búp nõn sương sa giọt trầm.
Không gian còn lắng dư âm,
Hồi chuông thanh thoát bến lầm nhẹ qua .
*Cùng Mẹ lên QUAN-ÂM PHẬT ĐÀI chiêm bái.
Vũng-Tàu 1987

CHIỀU PHẬT ĐẢN
Biển êm chiều PHẬT-ĐẢN
Nước chừng cũng hân hoan
Thuyền xuôi vui đón Hội
Chuông chùa dịu ngân lan . . .
Lòng con như thấm đưọm
Muôn lời kinh nhẹ vang
Đóa VÔ-ƯU bừng sắc
Tỏa sáng đầy không gian.
Chân thành con khấn nguyện
Mọi ưu phiền chóng tan
Mong tâm người mở rộng
Tình thương lớn ngập tràn . ! .

KHAI BÚT
Tiếng pháo mừng xuân đã nổ rồi
Lư trầm kết tỏa ánh nguyên khôi.
Suy vong tính thử xem bao cuộc ?
Hưng thịnh lần qua trải mấy hồi !
Rực rỡ thanh danh ngời gấm trải,
Êm đềm diễm mộng quyện hương trôi.
Mở trang văn sử, tô dòng gấm,
Mong thắm tinh hoa mãi tiếp bồi.. .
( Trích trong tập thơ
SUỐI LÀNH của Hồng Khương)

Nếu không ai định nghĩa được Tình Yêu , thì tôi cũng chắc
chắn rằng không ai diễn tả được Màu Lam .
Khi nghĩ tới màu Lam , các nhạc sĩ, thi sĩ thường nhắc đến
khói lam chiều, chúng ta có thể mơ tưởng tới một ngôi nhà ấm cúng,
trong đó gia đình ba me, con cháu đang quay quần bên nhau , hơi nóng
từ bếp lửa tạo thành làn khói nhẹ bay lên , quyện với đám mây lơ lửng .
Còn tôi, nhắc tới màu Lam, thì hình ảnh một ngôi chùa ẩn trong một
ngõ hẻm , bé nhỏ , khiêm nhường , đã che chở chúng tôi suốt một thời
kỳ niên thiếu .
Màu Lam đã đến với tôi một sáng chủ nhật thật bất ngờ và
cũng thật kỳ diệu . Tôi theo mẹ đi chùa, tụng kinh , nghe giảng , nhưng
có bao giờ nghĩ nơi đó đã lôi cuốn tôi và đã khắc ghi vào tâm khảm tôi
một hình ảnh sâu đậm của một cuộc sống vui tươi và tràn đầy thương
mến .
Hôm đó, vì buổi giảng kéo dài, nên tôi về muộn , và có vài
bóng hình Màu Lam xuất hiện họp đàn hát hò, nói chuyện vui vẻ . Nhìn
dáng điệu thân mật với nhau của họ , tự nhiên tôi cảm thấy rất gần, nên
lân la làm quen và tìm hiểu . Khi được biết đó là các đoàn sinh GDPT,
và có thể xin gia nhập, tôi đã lập tức xin tham gia ngay .
Cuộc sống của tôi, ngoài gia đình và lớp học, không có gì gắn
bó , lúc nào cũng cảm thấy lẻ loi, cô độc . Từ ngày sinh hoạt hàng tuần
với GDPT, tinh thần cảm thấy hăng hái , và dĩ nhiên là tôi không hề
vắng mặt tuần nào . Mỗi cuối tuần, khoác chiếc áo dài Màu Lam, tôi
cảm thấy tâm tư nhẹ nhàng thoải mái, đạp xe lên chùa , trong lòng sung
sướng hãnh diện . Hòa đồng cùng các anh chị em trong Màu Lam, cùng
một Đấng Từ Phụ , chúng tôi đã thân mến nhau ngay những ngày đầu ,
thông cảm nhau dễ dàng, chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống, học
hỏi những điều hay lạ , bổ ích . Tôi đã học tập thế nào là sống Từ Bi,
Dũng Trí . Các anh chị huynh trưởng tận tâm hướng dẫn, quan tâm đến
chúng tôi như những đứa em cần bao che, và Tình Lam đó thật vô bờ
bến . Chúng tôi đã sống bên nhau những giây phút sinh hoạt vui tươi,
những buổi cắm trại định kỳ , những buổi học tập Đạo Pháp , những kỷ
niệm đó, giờ đây đang hiện về trước mắt , se thắt tim tôi , vì những hình
ảnh đó , chỉ còn lại trong quá khứ . Đã bao lần , những buổi họp mặt ,
có dịp khoác lại chiếc áo Màu Lam , chiếc áo tôi đã nắn nót gắn huy
hiệu xếp sẵn , nhưng rồi lại “ hụt “, có lẽ cơ duyên của tôi với Màu Lam
đã chấm dứt, từ ngày tôi xa mái Chùa thân yêu để tiếp tục con đường
học vấn .
Buổi chia tay đó , tôi đã hẹn với lòng , khi có dịp, sẽ quay về
sống lại quãng đời đó , nhưng rồi, sau đó , giòng đời đã cuốn tôi xa mãi,
xa mãi ….. Với tình cảm đó, giờ tôi đã thấu hiểu tại sao, các anh huynh
trưởng , dù đã lên đường nghĩa vụ , nhưng mỗi lần về phép , đã không
quên ghé đến mái chùa thân thương, thăm Gia Đình, thăm các bạn, đàn
em đang nô đùa , sống vô tư thánh thiện . Các chị huynh trưởng cũng
vậy, mặc dù đã lên xe hoa “ bỏ cuộc chơi “ , nhưng lâu lâu vẫn thấy
bóng dáng các chị xuất hiện trong những giờ họp Đoàn .
Tuổi đời đã chồng chất , tôi chỉ còn biết tìm lại Màu Lam nơi đám
con tôi , dẫn chúng nó lên chùa, khoác cho chúng Màu Lam thiêng
liêng , nối tiếp một tình cảm không định nghĩa được.
Diệu Hảo – Trần Thị Mộng Hương
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Danh sách đóng góp năm 2009
Niên liễm 2009 ($40)

Nguyễn Đình Nam
Trần Thị Mai Dung
Phùng Thị Thọ
Nguyễn Thị Tâm
Dương Thị Mỹ
Trần Thanh Mỹ
Phạm thị Nga (San)
Đặng Trần Hoa
Phạm Trọng Sơn
Đặng Đình Khiết
Nguyễn công Sản
Phạm thị Lệ
Huỳnh ái Tông
Đặng quang Sước
Cao Minh Châu
Thái Q. Minh Chính
Nguyễn N. Quỳnh Giao
Lê thị Trà
Cao văn Lâm
Trần Minh Phương
Lê thị Hằng
Lê Xuân Mai
Vương thị Thịnh
Nguyễn Quang Vui
Nguyễn Văn Liêm
Đặng Mỹ Châu
Nguyến Thị Tuyết Mai
Nguyễn Hoài
Võ văn Phú
Trần thị Ngọ
Nguyễn Lệ Hiền

Bản Tin

Niên liễm 2010 ($40)

Nguyễn quang Vui $30
Lê thị Tuyết
$20
Huỳnh ái Tông
$10
Phạm thị Lệ
$10
Trần Thanh Mỹ
$60
Lê thị Trà
$40
Lê thị Nhung
$20
Cao văn Lâm
$60
Lê thị Hằng
$10
Đặng Trần Hoa
$10
Lê Xuân Mai
$20
Vương thị Thịnh
$10
Lê thị Tuyết
$20
Nguyễn văn Liêm
$10
Nguyễn T. Tuyết Mai $10
Nguyễn Hoài
$10
Đặng Quang Sước
$10

Phạm thị Lệ
Nguyễn thị Tâm
Nguyễn Ngọc Quỳnh Giao
Cao Minh Châu
Thái Quang Minh Chính
Trần Minh Phương
Dương Thị Mỹ
Nguyễn thị Tuyết Mai
Vương thị Thịnh
Lê Thị Trà

Kỷ yếu

Lê thị Trà
Phạm Nga

$40
$50

Từ Bi

Trần Thanh Mỹ
Lê thị Trà
Lê thị Hằng
Đặng Trần Hoa
Lê Xuân Mai
Vương thị Thịnh
Bùi Thọ Thi
Nguyễn văn Liêm

$60
$40
$10
$20
$20
$4
$10
$10

Tổng Kết từ 01/01/09 đến 01/03/10
- Năm 2008: Có 41 thành viên đóng niên liễm.
Tổng cộng = $1640.00.
- Năm 2009: Có 31 thành viên đóng niên liễm
Tổng cộng = $1240.00
Quý Anh Chị đã đóng tiền
nhưng không thấy tên xin vui
lòng nhắc nhở sơ sót để chúng
tôi kịp thời điều chỉnh.
Xin
cám ơn Quý Anh Chị.
- Nếu thuận tiện, Xin nhờ Quý
anh chị Trưởng Chi hay Thủ Quỹ
của Chi nhận dùm và chuyển về
cho chúng tôi. Hoặc Quý anh chị
gửi check về địa chỉ:
Tam Nguyen
119C S. Kellogg Ave
Goleta , CA 93117
(
Ký
đềTố
Debbie
(tiếp Ý KIẾNcheck
về Họcxin
Bổng
Liên –Nguyen
trang 8) )
ĐT Diệu Thu: (805) 708 6268

Mọi thành viên trong AHVN đều có quyền và có trách nhiệm trợ giúp Trưởng Ban bằng cách đề nghị sách đọc và làm những
câu test để Trương Ban lựa chọn.Các câu test gửi đến cần được giữ bí mật trong tinh thần tôn trọng công bằng tuyệt đối.
- Thông báo sách đọc và ngày thi phải được phổ biến trên trang nhà của AHVN cũng do Trưởng Ban AHVN thực
hiện.trước ngày Thi Test ít nhất 3 tháng - Thành viên AHVN trong nước được mời để tổ chức có nhiệm vụ :
1.- Phổ biến Thông Báo trên trang nhà của AHVN đến các trường học và Đại-Học sở tại bằng những phương tiện
thích nghi,càng phổ cập càng tốt.
2- Lựa chọn nơi và xin phép để được tổ chức thi test (ở 1 chùa là tốt nhất)
3- Giữ bí mật bài thi Test do AHVN HN gửi về.
4- Chấm bài thi Test để có kết quả ngay tại chỗ. Trường hợp có nhiều người cùng điểm thì phải tổ chức Bốc
Thăm để có 1 người được mà thôi(.Ban Tổ Chức làm thăm rồi để người dự thi bốc).
5- Trao giải thưởng cho người đủ duyên ngay tại chỗ,trừ trường hợp vì an toàn và theo yêu cầu của người nhận có
thể tuỳ nghi thỏa thuận cách trao-nhận.
Trên đây chỉ là những ý kiến chắc chắn còn nhiều thiếu xót và nhiều điều không thích hợp cần thảo luận . Chương-Trình
này có thể mang tính trường cửu để lại cho nhiều thế hệ về sau.Tôi nghĩ đến sự già-chết của thế hệ này, hỏi rằng có thễ đễ lại
cho thế hệ sau cái gì đây hay không cần để lại gì. Dù có để lại hay không để lại gì, ra đi cũng vẫn là tay trắng.Nhạn quá
trường không.
Phúc Tuệ - Nguyễn Đình Nam
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Lời 3, 4

Lời 1, 2
Chim Lam ơi ! khắp nơi khắp nơi bay về..
Tìm nhau tìm nhau hát câu sum vầy..Nhớ thương đong
đầy...
Lam trong tôi ! đã khơi đã khơi một đời ..
Vì Lam nhờ Lam sống nơi quê người vẫn còn niềm vui ..
Xuân Lam ta ! Bao năm đã qua qua rồi ...
Mặc cho mặc cho có khi vui buồn có khi muộn phiền ..
Xuân Lam tôi ! Sức Xuân sức Lam lâu dài ..
Làn hương làn hương khói Lam giữ màu thơm mãi đời sau
..

Xuân Lam ơi ! có Xuân có Lam muôn đời ..
Thì xin mùa Xuân hãy cho Lam hòa cuốn theo mây
trời..
Xuân Lam ơi ! Sức Xuân sức Lam tôi còn..
Dù nay dù mai khắp nơi địa cầu Lam vẫn mùa Xuân..
Xuân Lam cao ! Chóp sen chóp sen chín tầng ..
Mùi thơm mùi thơm ngát hương Lam hiền thắm bao
cỏi lòng ..
Xuân Lam sang ! Bến Xuân bến Lam chung bờ..
Bờ TÂM bờ THANH quyết TÂM THANH TỊNH an lành
mùa Xuân ..

Điệp khúc
Xuân Lam ơi ! Lam đến với cùng đất trời ..
Xuân Lam ơi ! Sức sống trẻ mãi đời tôi ..
New Orleans ! Vui đón Vĩnh Nghiêm xứ Người ..
New Orleans ! Nhớ mãi những ngày mùa Xuân..

Điệp khúc.Xuân Lam ơi ! Lam đến với cùng đất trời ..
Xuân Lam ơi ! Sức sống trẻ mãi đời tôi..
New Orleans ! Vui đón Vĩnh Nghiêm xứ Người..
New Orleans ! nhớ mãi những ngày mùa Xuân ..
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(THƯ TÍN tiếp theo)
* Thưa Quý anh chị , Chúng tôi nhận đươc thư mời tham dự Hội
Ngộ do chị Minh Châu gửi, đọc thư xong thấy bùi ngùi ... Vì như
Quý anh chị đã biết vì hoàn đường xá xa xôi không thể đến tham
dự được ngày sinh hoạt Hội Ngộ 2010 tại N.O, thật là duyên may
chưa đến, thật sự là một điêu đáng tiếc và được xin cáo lỗi cùng
Quý anh chị . Kính chúc Quý anh chị mọi điều an lành và tổ
chúc ngày Hội Ngộ được thành công tốt đẹp. Xin tán thán công
đức của Trưởng Phú đã nhiệt tình bỏ thời gian và góp công sức
để tổ chức ngày Hội Ngộ, cầu chúc ý nguyện của thân hữu được
hoàn mãn viên thành. Thân ái, Tuệ Hạo
* Nhớ về Đại-Hội Hoa Anh-Đào tại DC vừa qua, những ACE
hiện diện có biết đâu đó là lần gập gỡ cuối cùng với người Thày
hiền từ, Trưởng Huynh Chính-Tiến Nguyễn-Đức-Long, và trước
nữa sau Đại Hội Bầu Ban Chấp-Hành Mới tại San Jose, có ai ngờ
sẽ không còn gập được bạn Khuê chân tình và giầu lòng nhân ái
của chúng ta nữa. Còn gập được nhau là vui rồi, còn làm thân
thêm được bạn mới là cuộc sống thêm đậm đà. Đại-Hôị AHVN
là cơ hội để cuộc sống chúng ta thêm vui thêm đậm đà, đó có lẽ
là mong muốn của anh Phú khi anh gồng mình tình nguyện đứng
ra nhận trách nhiệm Trưởng ban tổ chức. Chúng ta không thể phụ
lòng anh. Sơ-Phát-Tâm ơi ! xuất hiện đi nhé.
Nghĩ về Đại Hội vừa qua,chắc rằng nhiều ACE cũng như tôi
đều còn nhớ những cái không thể quên vì rất hiếm thấy, đó là :
Trong Tiền Hội Nghị : Lời nhận xét của anh Nữu “ AHVN của
chúng ta sẽ là Hội Của "Những Con Khủng Long”. Nay nghĩ về
Đại-Hôi này, riêng tôi thấy phấn khởi vì Đại-Hôi năm nay có tên
”Xuân và Tuổi Trẻ“ như để giải tỏa sự lo lắng của anh Nữu, cho
thấy rằng không phải chỉ có những “khủng long” mà còn có tuổi
trẻ nữa. Anh Phú còn cẩn thận cho biết đã có người phụ trách
entertainment cho tuổi trẻ, nhưng anh chưa cho biết đã có người
entertainment cho các “khủng long” chưa, có lẽ anh nghĩ rằng
“khủng long” phải tự entertainment lấy chăng?..
Phúc Tuệ
* KUDOS chị Hằng vừa lên tiếng xác nhận sẽ tham dự hội ngộ
VĨNH NGHIÊM 2010! Trong tuần qua, một vị khác cũng đã xác
nhận sự hiện diện của mình tại Hội Ngộ 2010, New Orleans, đó
là Sư Ông THÍCH TRÍ HIỀN. Chiều Chủ nhật vừa qua, khi tôi
chắp tay chào tạm biệt Thầy trước cổng tam quan chùa Pháp
Quang, Dallas, Texas, để đi ra phi trường trở về Virginia thì
Thầy cười (và không chỉ cái miệng móm của Thầy cười, mà cả
ánh mắt và nét mặt của Thầy cùng ...cười!) và nói "Hẹn Gặp Anh
Ở New Orleans Tháng Tư này nhé! Ôi, một sát na tràn đầy hạnh
phúc!.... Thưa Thầy, thưa chị Hằng và quý Anh Chị, chắc chắn
chúng ta sẽ gặp nhau tại Hội Ngộ 2010 tại New Orleans vào
những ngày 9, 10, và 11 tháng Tư 2010 sắp tới đây!
Hội Ngộ 2010 chắc chắn sẽ nồng ấm bằng (hoặc hơn?Ai biết?))
Hội Ngộ Nồng Ấm Sắc Hoa Đào 2008 Hoa Thịnh Đốn!
Kính Thưa Trưởng TÂM TRÍ QUANG VUI, Hội Ngộ 2008 tại
Washington DC có được bài ca Bất Hủ (và đang trở thành Bất
Tử) của Trưởng làm tặng cho lần Hội Ngộ độc đáo tại thủ đô
nước
Mỹ
lần
đó...Chắc
Trưởng
còn
nhớ?

BẢN TIN AHVN
9909 Waterview Road
Raleigh, NC 27615

T O:
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Chẳng lẽ lần Hội NGộ 2010 New Orleans, nơi chôn nhau cắt rún
của thế giới âm nhạc Jazz, lại thiếu một tác phẩm xứng tầm với
lần hội ngộ kỳ này? Nhất là, trong đại tác phẩm của lần hội ngộ
kỳ này phải có những đọan solo Clarinet của Trưởng Tâm Trí
Quang Vui, Trompett va Saxophone của Trưởng Nguyên Thông
Nguyễn Đình Thống. (Bật Mí vơí quý anh chị, hồi OanhVũ Cồ
Đặng Đình Khiết còn nhỏ, oanh vũ tôi đã từng ngồi say sưa
thưởng thức nhiều lần biểu diễn của hai vị Huynh trưởng nhạc sỹ
với các nhạc khí nói trên.) NHạc Jazz mà thiếu một trong hai
nhạc khí đó thì...hết là Jazz!!! Chúng em đang chờ đợi để được
đón tiếp đại tác phẩm làm nền âm nhạc chủ đề cho lần Hội ngộ
sắp tới đó...thưa Trưởng Tâm Trí Quang Vui.
New Orleans còn nổi tiếng với Cafe du Monde nữa chớ! Hãy
tưởng tượng, chân đang rảo bước trên đường phố của khu vực
French Quarter, trong không gian thổn thức của một buổi hoàng
hôn đầu mùa Xuân 2010, bỗng nhè nhẹ có tiếng nhạc jazz hay
Blue vang lên quyện với hương cafe du monde..thì, mấy ai có thể
cưỡng lại sự mời mọc đầy...tội lỗi ấy?! Hihihihi... Chúc Chị
Hằng và quý Anh Chị thật nhiều sức khỏe để còn ...."NÀO
CHÚNG MÌNH RA QUAY MỘT VÒNG HÁT VÀ CHƠI !!!"
"Hen Gặp Nhau..Hẹn Gặp Nhau Nhé!!!..."
Thiện Thanh
* Anh Keith Dane giới thiệu hay quá,.. Làm Hùng em bắt thèm,
..đang nghĩ tới : làm sao anh Vui, anh Thống soạn hòa âm cho
Trompett & Saxophone bài sinh hoạt..UM BALA BÙM BÙUM.!
để mình ngồi quây quần bên nhau, hi hi,.. nếu anh chị không chê
Hu`ng em sẽ .. chơi món.. TRỐNG BASS..! Thân kính chúc quý
anh chị những ngày..đầu xuân Canh Dần "hồi" ..nhiều sức khỏe,
Hội Ngộ 2010 thành tựu ..vun đầy tình cảm anh em,..
Ps: Bao giờ cho đến tháng tư..! (Phúc Thiện Trần Đình Hùng)
[người đi dép râu, cầm phôn tàng hình chụp tại chùa Vĩnh
Nghiêm, Việt Nam với chi Tịnh Phúc, anh Nghi Yên, Bác Liệu,
chi Oanh gầy, và anh Thi]

Thưa Quý anh chị, Thay mặt BanTổChức, xin trân trọng cám ơn
anh Tâm Trí Quang Vui đã sáng tác bản nhạc Xuân Lam cho đại
hội AHVN 2010. [Q. Diệu Ngọc]
Diệu Thu Nguyễn thị Tâm

