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Chân Dung Ái Hữu Vĩnh Nghiêm
T° chÙc GñPT MiŠn Vïnh Nghiêm ÇÜ®c thành lÆp do quy‰t ÇÎnh cûa ñåi H¶i Huynh TrÜªng
GñPT toàn quÓc kÿ V, 1964 tåi trÜ©ng Gia Long Saigon VN. ñåi H¶i này Çã k‰t h®p các GñPT
h† Giác thu¶c Giáo H¶i Tæng Gìa B¡c Viêt tåi miŠn Nam cùng v§i GñPT Minh Tâm, thu¶c H¶i
PhÆt Giáo ViŒt nam, thành MiŠn Vïnh Nghiêm. Ngày Çó, Ban HÜ§ng DÅn GñPT MiŠn Vïnh
Nghiêm có nhân s¿ và Ç£ng cÃp ngang v§i m¶t Ban HÜ§ng DÅn cÃp TÌnh.
Sau bi‰n cÓ 1975, anh chÎ em huynh trÜªng GñPT MiŠnVïnh Nghiêm theo làn sóng tÎ nån lÜu
vong kh¡p nÖi trên th‰ gi§i. TØ nh»ng ngày Ç¢u tha hÜÖng, rÃt nhiŠu anh chÎ em GñPT MiŠn
Vïnh Nghiêm v§i tâm niŒm ‘Phøng s¿ chúng sanh là cúng dÜ©ng chÜ PhÆt‘, và tinh thÀn ‘dÃn thân’
cûa ngÜ©i huynh trÜªng, Çã b¡t ÇÀu tham gia công cu¶c xây d¿ng GñPT tåi xÙ ngÜ©i m¶t cách
tích c¿c, Çã thi‰t lÆp các khoá huÃn luyŒn huynh trÜªng ÇÀu tiên trên ÇÃt Hoa Kÿ.
Næm 1991, Ái H»u Vïnh Nghiêm Häi Ngoåi ÇÜ®c hình thành v§i 9 huynh trÜªng GñPT MiŠn
Vïnh Nghiêm sinh sÓng tåi các ti‹u bang khác nhau trên ÇÃt MÏ: ChÎ ñoàn ThÎ Kim Cúc, Anh
Huÿnh Ái Tông (Kentucky), Anh TrÀn Ng†c Låc & ChÎ HÒng Loan (Cali), Anh ñ¥ng ñình Khi‰t
(Washington DC) ..v.v . Cho Ç‰n nay, 2005, danh sách thành viên AHVN và thân h»u Çã lên Ç‰n
hàng træm ngÜ©i. Tuy vÆy, t° chÙc AHVN không n¥ng vŠ nhân s¿ và Ç£ng cÃp nhÜ trong nh»ng t°
chÙc GñPT.
Huynh trÜªng GñPT MiŠn Vïnh Nghiêm ª räi rác kh¡p næm châu: Pháp, ñÙc, Canada, Úc, và
Hoa Kÿ có cùng chung m¶t s®i giây AHVN thân ái, liên låc mÆt thi‰t, h° tr® lÅn nhau trong các
sinh hoåt PhÆt s¿ và tÜÖng thân tÜÖng ái. AHVN Häi ngoåi hiŒn có các phÜÖng tiŒn truyŠn thông
r¶ng l§n, nhanh chóng, và cÆp nhât qua báo Bän Tin AHVN, trang nhà Vïnh Nghiêm
(ahvinhnghiem.org), và trang Bän Tin (http://ahvinhnghiem.org/BanTin/MuclucBT.html).
ñ¥c Çi‹m cûa AHVN häi ngoåi là có rÃt nhiŠu thành viên AHVN Çang sinh hoåt trong các GñPT
tåi ÇÎa phÜÖng, ho¥c n¢m trong thành phÀn cÓ vÃn cho các hoåt Ç¶ng GñPT, ho¥c ª trong ban
ngành các cÃp tØ MiŠn Ç‰n Trung ÜÖng, ho¥c tích c¿c làm PhÆt s¿ tåi các chùa và h¶i Çoàn ª ÇÎa
phÜÖng, ho¥c sinh hoåt truyŠn thông liên bang v.v. Các hoåt Ç¶ng này ÇÜ®c làm hoàn toàn v§i tÜ
cách cá nhân cûa ngÜ©i huynh trÜªng. AHVN tôn tr†ng và khuy‰n khích các hoåt Ç¶ng PhÆt s¿
chính Çáng cûa thành viên. AHVN tin r¢ng m‡i cá nhân huynh trÜªng có biŒt nghiŒp (tùy duyên
mà sinh hoåt v§i Çoàn th‹ nào phù h®p v§i cæn cÖ, duyên nghiŒp cûa mình) và c¶ng nghiŒp (n¢m
trong AHVN). Trong khi tÆp th‹ AHVN luôn gi» m¶t vÎ th‰ trung lÆp. AHVN không n¢m trong
m¶t Ban HÜ§ng DÅn ho¥c m¶t t° chÙc riêng lÈ nào, Ç‹ gi» ÇÜ®c s®i dây AHVN thân ái, vì huynh
trÜªng cûa AHVN sinh hoåt kh¡p nÖi trên th‰ gi§i, dÜ§i nhiŠu Ban HÜ§ng DÅn và nhiŠu Çoàn th‹
khác nhau. Trong vÎ th‰ này, AHVN tÜ®ng trÜng cho chi‰c gåch nÓi hòa bình gi»a các ban ngành
và các t° chÙc GñPT.
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ñÓi n¶i, AHVN là m¶t ‘Mänh vÜ©n tÎnh Ç¶’ v§i hoa s¡c muôn màu, muôn vÈ, tÜÖi mát, hiŠn hòa.
AHVN là b‰n Ç‡ tinh thÀn cho các thành viên và thân h»u vŠ bên nhau trong tình Lam ÇÀm Ãm
ng†t ngào, ‘ôn cÓ Ç‹ tri tân’, dùng kinh nghiŒm quá khÙ Ç‹ làm m§i, làm ÇËp tình Lam hiŒn tåi.
ñÓi ng†ai, AHVN tôn tr†ng ÇÜ©ng hÜ§ng cûa các t° chÙc GñPT. AHVN ÇÓi v§i các Çoàn th‹
khác b¢ng tâm hòa, không thành ki‰n. AHVN nhÆn thÃy nhu cÀu ‘cÆp nhÆt hóa’ và ‘trÈ trung hóa’
sinh hoåt cûa GñPT ViŒt nam tåi häi ngoåi là ÇiŠu cÀn thi‰t Ç‹ phøc hÒi GñPT và xây d¿ng cho
th‰ hŒ trÈ cûa GñPT l§n månh phù h®p v§i cu¶c sÓng häi ngoåi mà vÅn ti‰p nÓi ÇÜ®c tinh thÀn
Bi-Trí-DÛng cûa t° chÙc GñPT.
Møc Çích khªi thûy khi thành lÆp AHVN häi ngoåi là: ‘TÜÖng tr®, giúp Ç« nhau trên con ÇÜ©ng tu
h†c và y‹m tr® các sinh hoåt GñPT trong nÜ§c cÛng nhÜ häi ngoåi’. Trong lÀn H¶i Ng¶ 2005
này, AHVN hy v†ng së truyŠn thØa t° chÙc AHVN Ç‰n tay các huynh trÜªng trung niên ho¥c
huynh trÜªng trÈ, v§i hy v†ng bình dÎ hóa và canh tân hóa tÆp th‹ AHVN (b§t hình thÙc, thêm n¶i
dung), sách tÃn nhau tinh tÃn tu tÆp, và ti‰p tøc møc Çích khªi thûy, gi» v»ng truyŠn thÓng tâm hòa
và phøng s¿ cûa Ái H»u Vïnh Nghiêm häi ngoåi...

Tâm DiŒu - DÜÖng ThÎ MÏ
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Bên lŠ H¶i Ng¶ 2001
----- Tâm DiŒu - DÜÖng ThÎ MÏ -----

ñ

‘’ ã qua mÃy mùa lá vàng nhË
rÖi, vi‰t lên mÃy hàng ghi låi tình
tôi. Tình này b¢ng træm thÜÖng
ngàn nh§, gªi vŠ miŠn xa xôi m¶ng
mÖ .’’.

Tuy chÌ m§i d¿ hai trong bÓn lÀn H¶i Ng¶, tôi tin
r¢ng Çây là lÀn H¶i Ng¶ vui tÜÖi và thành công nhÃt,
và tuy chÌ m§i bÀu ÇÜ®c vÕn vËn m¶t TrÜªng Ban
cho nhiŒm kÿ m§i, ‘’ñåi Bàng Ngô Månh Thu ‘’ lÀn n»a. Chúng tôi tin r¢ng v§i nhiŠu hÙa hËn tham
gia cûa ACE, BCH m§i së là m¶t tÆp h®p månh,
mang låi sinh khí sÓng Ç¶ng, tÜÖi trÈ cho AHVN.

Tôi b¡t g¥p mình khe khë cÃt ti‰ng hát khi b¡t ÇÀu
vi‰t Ç‹ chia xÈ v§i ACE nh»ng k› niŒm dÍ thÜÖng
cûa ngày H¶i Ng¶ Ái H»u Vïnh Nghiêm 2001.

SuÓt bÓn ngày H¶i Ng¶, ACE quây quÀn bên nhau
24/24 trong tình thÜÖng bao la cûa SÜ Ông ‘’nhÕ bé
‘’ Trí HiŠn. (Không dám hát bài ‘’Con thÃy ThÀy
nhÕ xíu nhÕ xíu con thÜÖng’’ dù rÃt h®p). SÜ Ông Çã
ngoài 70, vóc dáng bé nhÕ, nhanh nhËn, ánh m¡t tinh
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anh vui vÈ. M¥c dù Trø trì ngôi Chùa Pháp Quang to
l§n, ÇËp Çë v§i ki‰n trúc tân kÿ, r¶ng rãi ÇÀy Çû tiŒn
nghi æn ngû cho cä træm PhÆt tº, mà tình thÜÖng cûa
SÜ Ông ÇÓi v§i PhÆt tº låi gÀn gÛi ng†t ngào, m¶c
måc nhÜ m¶t SÜ Cø chùa Làng. V§i nh»ng thiŒn
duyên này, ACE Çã có nh»ng ngày vàng Çúng nhÜ
l©i tiên Çoán: ‘’Mùa hè ÇËp nhÃt trong Ç©‘’ cûa Tâm
DiŒu trong l©i kêu g†i ACE tham d¿ Çåi h¶i 2001.

TØ anh TrÜªng 77, chÎ TrÜªng 75, Ç‰n hai TrÜªng út
Çã hÖn ‘’bÓn bó ‘’, tÃt ca/ gÒm 30 ngÜ©I Áo Lam cûa
th©i vài chøc næm trÜ§c Çã cùng sÓng låi sÙc sÓng
xÜa v§i nhau, và sinh hoåt h‰t mình v§i các em Çoàn
sinh GñPT Pháp Quang. Ngoài tình Lam, chÃt g¡n
bó lÀn này là s¿ th‹ hiŒn Løc hòa qua suÓt bÓn ngày
H¶i ng¶ . ACE Çã cùng sÓng dÜ§i m¶t mái Chùa, æn
trong m¶t cæn b‰p, sát cánh làm viŒc bên

nhau, Çêm n¢m næm ba ngÜ©i m¶t phòng, tâm s¿ Ç‰n
khuya chÜa muÓn dÙt, Ç‹ sáng ra cùng Çánh thÙc
nhau dÆy cho kÎp gi© làm lÍ bu°i sáng. M†i ngÜ©i

nh¡c chuyŒn xÜa, k‹ chuyŒn nay, vui Çùa trêu ch†c
nhau tØ sáng Ç‰n tÓi, ngày nÓi ngày .
ñêm trÜ§c ngày H¶i Ng¶, ‘’My Nhon’’ là ngÜ©I N»
duy nhÃt Ç‰n trÜ§c. My-nhon s® ma bÄm sinh, nên
không dám sang nhà ngû dành cho phái N» mà phäi
chi‰m ‘’long sàng’’ cûa ‘’Çåi bàng’’ Thu Ç‹ ÇÜ®c
quân ta ª các phòng bên bäo vŒ. Ngày hôm sau r¶n
ràng nhiŠu tà áo Lam Ç‰n v§i H¶i Ng¶, My-nhon hân
hoan trª vŠ b°n dinh. ñêm ÇÀu My nhon và chÎ H¢ng
næm chung phòng, phòng kia là các chÎ l§n. Kim
Ki‹m Ç‰n trÍ chui vào ngû v§i các chÎ, sáng hôm sau
m¥t mày bÖ ph© hÓc hác. Ki‹m t¿ khai : ‘’ Cä Çêm
ngû không ÇÜ®c, vì ban hòa tÃu chÖi nhåc chi‰n
quá!!!’’.
Trong các bu°i H¶i thäo ÇÀy sinh Ç¶ng, trÜªng TuŒ
Linh - ngÜ©i lính Ça tình - quen tính nhà binh, thÜ©ng
ÇÙng lên Ç‹ hùng hÒn phát bi‹u, khi‰n có mÃy trái
tim bÎ rung Ç¶ng Ç‰n muÓn nhäy ra ngoài. TrÜªng t¿
thú trÜ§c bình minh là n‰u ngÒi thì TrÜªng không nói
ÇÜ®c, mà ÇÙng lên thì phäi nói to. TrÜªng Khuê cÜ©i
dÍ dãi, ÇŠ nghÎ trÜªng TuŒ Linh nên ÇÙng lom khom
Ç‹ ACE có ÇÜ®c âm thanh vØa Çû nghe.

TrÜªng Võ Væn Phú là ngÜ©i hay mÖ m¶ng, thÜ©ng
Çi lang thang thä hÒn và thä khói quanh chùa, dáng
vÈ nhÜ TØ ThÙc lúc s¡p lên non tìm Ç¶ng Hoa vàng,
n‰u Çã không cùng v§I trÜªng Khi‰t lo viŒc chuyên
chª ACE tØ phi trÜ©ng Ç‰n Chùa và ngÜ®c låi, có th‹
ACE ít nhÆn ra s¿ hiŒn diŒn cûa trÜªng Phú trong
bu°i H¶i ng¶. TrÜªng Phú là ngÜ©i tÜÖng ÇÓi gÀn
‘’giai cÃp’’ v§i My Nhon nhÃt trong các trÜªng nam.
TrÜªng Phú tÓt bøng nhÜng quen hÜªng nhàn, g†i
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nôm na là làm bi‰ng, nên khi trÜªng Phú Çón My
nhon ª phi trÜ©ng, My nhon ÇÙng trên lŠ, ch©
TrÜªng ra tay t‰ Ç¶, nh¡c h¶ cho cái vali, Ç®i vài
phút, không thÃy Ç¶ng tÎnh gì, My nhon nhìn vào
trong xe thì thÃy trÜªng Phú vÅn an t†a, c¥p m¡t mÖ
huyŠn Çang gºi gió cho mây ngàn bay! My nhon
Çành th¿c hiŒn câu ‘’T¿ túc t¿ cÜ©ng Ç‹ khÕi lŒ thu¶c

ngoåi viŒn ‘’.

thêm. Mình ra khÕi nhà vŒ sinh v§i gÜÖng m¥t ÇÀy
nÜ§c m¡t vì cÜ©i quá, chÎu không n°i.
Ngày có væn nghŒ là ngày chót nên m¶t sÓ TrÜªng Çã
r©i Chùa nhÜ trÜªng ñÎnh, Minh PhÜÖng, Phú... T¶i
nghiŒp trÜªng Khi‰t, Çang say sÜa thÜªng thÙc væn
nghŒ cÛng phäi dÙt ra Ç‹ ÇÜa chÎ Ng† và chÎ TÓ MÏ
ra phi trÜ©ng. TrÜªng Ng† tuy Çã 75 mà sÙc sÓng và

Nói Ç‰n vui cÜ©i, không th‹ không nói Ç‰n nø cÜ©i
không tiŠn khoáng hÆu cûa chi Nhung. ChÌ ti‰ng
cÜ©i thôi, không cÀn k‹ chuyŒn cûa chÎ cÛng Çû làm
ngÜ©i ta cÜ©i bò theo, mà không cÀn bi‰t nguyên do.
Hôm cuÓi cùng, phe ta ÇÜ®c ACE ª Texas khoän Çãi
cho Çi chÖi. Ba chÎ em Nhung, MÏ, Ki‹m Çi vào rest
room ª ViŒn bäo tàng. Khi My nhon trª ra, thÃy
Ki‹m Çang ÇÙng soi gÜÖng, cånh Çó là m¶t ngÜ©i
Çàn ông quay lÜng vŠ phía My nhon. My nhon h‰t
hÒn hÕi Ki‹m: ‘’Ña, Ki‹m Öi, mình có Çi vào phòng

s¿ lanh l®i nhÜ ª lÙa tu°i 40. TrÜªng ûng h¶ cä tinh
thÀn lÅn tài vÆt cho viŒc giúp con em cûa ACE ª quê
nhà. Nh© có s¿ hiŒn diŒn cûa các ngôi sao væn nghŒ
Vïnh Nghiêm nhÜ trÜªng HiŠn, Ki‹m, Mai và My
nhon (m¶t ngôi sao væn nghŒ ‘chÜa lên mà Çã
xuÓng!’) cùng v§i tài hoåt náo cûa trÜªng ‘Çåi bàng’
Ngô Månh Thu, nhÃt là có trÜªng N»u làm MC nên
chÜÖng trình væn nghŒ sÓng Ç¶ng h£n lên , lôi cuÓn
s¿ thích thú cûa toàn th‹ khán thính giä, khi‰n SÜ
Ông Trí HiŠn cÜ©i hoài khoe hai hàm l®i sún dÍ
thÜÖng Öi là dÍ thÜÖng. ACE Çóng góp ÇÜ®c bài hát
t¡m Çàn ông không vÆy?’’. Ki‹m quay låi nhìn ‘’ông
ta’’ Ç‹ ki‹m chÙng, thì chÎ Nhung tØ trong Çi ra, chÎ
hét lên: ‘’÷, cái nhà anh này, sao låi vào Çây?’’.
(May mà mình nói ti‰ng ViŒt ngÜ©i ta không hi‹u).
Ki‹m ra dÃu im l¥ng rÒi không nhÎn cÜ©i ÇÜ®c, Ki‹m
vØa nÙc nª cÜ©i vØa giäi thích Çây là m¶t ngÜ©i Çàn
bà MÏ, to con, låi æn m¥c và h§t tóc giÓng Çàn ông
thôi. ChÎ Nhung phá lên cÜ©i, chÎ cÜ©i không ngØng
ÇÜ®c, khi‰n Ki‹m và My nhon cÛng thoäi mái cÜ©i
theo, không cÀn gi» gìn gì n»a. Ba chÎ em cÜ©i dòn
và hay quá Ç‰n n‡i chính cái bà giÓng ông Çó không
hi‹u gì mà cÛng cÜ©i bò theo, làm mình càng bÎ cÜ©i
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chèo cûa trÜªng già c¶i Thanh Hùng, và các møc ca
hát và hoåt cänh. Nói chung phÀn væn nghŒ phäi t¿
khen ‘’hay quá hay, quá là hay’’. K‹ cä phÀn Ë nhÃt
cÛng trª thành dÍ thÜÖng trong màn tam ca ba miŠn
HiŠn-Ki‹m-MÏ. My nhon ÇÜ®c trÜªng Thu chÌ cho
hai câu thÖ miŠn Nam Çêm trÜ§c, hôm sau lên ngâm
thÖ thì.. .. wuên! Wuê qua’...., xin ngâm và hát låi,
may mà ‘làm låi cu¶c Ç©i’ ngay ÇÜ®c, hú hÒn! VÆy
mà màn hoåt cänh tam ca này Çã Çem låi nhiŠu trÆn
cÜ©i vui cho khán thích giä, cä Çám ÇÜ®c hoan hô

nhiŒt liŒt, bà con lên sân khÃu t¥ng hoa nhiŠu nhÃt
trong các màn trình diÍn. My nhon ch®t nh§ Ç‰n con

læng quæng hai, Cao Bích PhÜ®ng. LÀn này s® n¡ng
Texa, læng quæng hai Çang bÖi ª Cali ch© bÎ cá æn
(nickname này do dåi bàng thân tình g†i riêng hai
ÇÙa). Giá có CBP ch¡c không khí không thanh tÎnh
n°i, vì hai læng quæng có dÎp quÆy tung tr©i. Kÿ này
may quá có Ki‹m, cÛng Çû lãng quên Ç©i, nhÜng
Ki‹m chÌ Çùa ngÀm, nói nhÕ, ch£ng quÆy nên cÖm
cháo gì.
PhÀn Giây Thân Ái chÜa bao gi© ÇËp và cäm Ç¶ng
nhÜ vÆy. Thoåt ÇÀu ngay sau khi màn tam ca vØa
Çem mÀu s¡c và s¿ náo Ç¶ng trên sân khÃu xong,
ACE Vïnh Nghiêm dã cùng lên sân khÃu ti‰p luôn
bài ‘’ViŒt nam ViŒt Nam’’, rÒi toàn th¡ng ti‰p luôn
bài Giây Thân Ái Ç‹ chÃm dÙt chÜÖng trình. Không
ai bäo ai mà Giây thân ái nÓi liŠn tØ sân khÃu Ç‰n
dÜ§i khán giä thành m¶t vòng tròn càng lúc càng
phäi n§i r¶ng. Bài hát tÜªng chØng nhÜ không bao
gi© dÙt ÇÜ®c vì nh»ng l©i hát cÙ ti‰p nhau b¢ng tình
thÜÖng yêu, n‡i xúc Ç¶ng, và s¿ g¡n bó cûa mÀu
Lam. SÓng gÀn nhau trong bÓn ngày h¶i ng¶, trÜªng
nhí My nhon vì tình thân Çã mån phép ghi lên vài nét
Ç¥c biŒt dÍ thÜÖng cûa các TrÜªng, mong các TrÜªng
Çåi xá n‰u em có quá l©i, cÛng chÌ vì møc Çích mang
låi nø cÜ©i chung.
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Hội ngộ
1999
San
Jose
ChÌ còn næm tuÀn lÍ n»a là t§i H¶i Ng¶ 2005 rÒi,
anh chÎ em Çang cÓ g¡ng chuÄn bÎ vŠ Ç‹ h†p m¥t.

Nhìn låi nh»ng hình änh cûa ngày lÍ khai måc
(3/7/1999) tåi chùa Giác Minh, Anh chÎ em vŠ khá là
Çông Çû. G¥p nhau tay b¡t m¥t mØng. Có nhiŠu
ngÜ©i g¥p nhau sau mÃy chøc næm xa cách. Nhìn
thÃy nhau khác h£n ngày xÜa. Chúng tôi, m‡i ngÜ©i
Çi tìm nh»ng ngÜ©i thân xÜa Ç‹ trò chuyŒn hÕi han,
Ç‹ ôm nhau chøp nh»ng tÃm hình k› niŒm. TÆp h†p
nhau chøp chung m¶t tÃm hình, ca hát vang lên
nh»ng bài ca mà ngày xÜa chúng tôi Çã tØng ca hát
trong nh»ng bu°i sinh hoåt hàng tuÀn. Trong lòng
r¶n lên nh»ng k› niŒm cûa ngày xÜa cÛ.

B¡t ÇÀu H¶i Ng¶ ª Chùa Giác Minh

Nh§ låi H¶i Ng¶ kÿ III cÛng tåi San Jose, cÛng anh
ThÓng làm TrÜªng Ban t° chÙc v§i s¿ Çóng góp
Çông Çäo cûa anh chÎ em B¡c Cali và Ç¥c biŒt là chÎ
Khánh Ninh cùng v§i ông xã cûa chÎ Çã bÕ nhiŠu
công sÙc trong lÀn H¶i Ng¶ này.
TrÜ§c gi© h†p
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chúng tôi nhÜ không có sÙc månh nào tách r©i ra
ÇÜ®c. GñPT MiŠn Vïnh Nghiêm Çã lÃy ngày gi‡ cûa
Bác làm ngày HiŒp Kœ.
Bu°i h†p chính thÙc Ç‹ bÀu Tân Ban ChÃp Hành cûa
nhiŒm kÿ 1999-2001 diÍn ra rÃt sôi n°i, m¥c dù
trong lúc h†p cÛng có m¶t vài chuyŒn vui buÒn,
nhÜng có bu°i h†p nào mà không có nh»ng bÃt ÇÒng
Çâu! CuÓi cùng thì Anh ChÎ Em thông cäm nhau là
Çû tÓt rÒi. Anh ChÎ Em hãy nhìn nh»ng nø cÜ©i còn
lÜu gi» låi trong nh»ng tÃm hình thì thÃy an tâm
ngay.
ThÀy Thanh Cát Ban HuÃn TØ

Trong dÎp lÍ khai måc này chúng tôi cÛng m©i m¶t
sÓ anh chÎ em cûa Ban HÜ§ng DÅn GñPT Trung
ÐÖng cÛng nhÜ Ban HÜ§ng DÅn MiŠn tham d¿ nên
bu°i lÍ thêm phÀn Çông vui và trang tr†ng. Ngoài ra
có nh»ng bÆc cha mË cÛng nhÜ các con cûa m¶t vài
ACE vŠ chung vui v§i chúng tôi.
Ban T° ChÙc m©i Quš ThÀy c¡t bæng khánh thành
tri‹n lãm hình änh nh»ng ngày sinh hoåt xa xÜa cûa
các GñPT miŠn Vïnh Nghiêm, cùng v§i nh»ng hình
änh tØ khi có AHVN/HN ª Hoa Kÿ. Lúc này ThÀy
Thanh Cát cÛng Ban vài l©i HuÃn tØ. Nhìn nh»ng
hình änh cÛ, trong lòng chúng tôi không ai mà không
nh§ Ç‰n nh»ng ngày sinh hoåt vui buÒn Çã qua khi

Trong phòng h†p o Chùa Giác Minh

còn ª chÓn quê nhà. Nhìn vào tÃm hình l§n cûa Bác
Tâm Thông NguyÍn ñÙc L®i, chúng tôi nh§ Ç‰n
nhiŒt tâm cûa Bác ÇÓi v§i GñPT, Bác g¡n bó v§i
GñPT miŠn Vïnh Nghiêm và v§i tÃt cä ñoàn viên

Trên Tu ViŒn Kim SÖn

Sau khóa lÍ trên chính ÇiŒn Chùa Giác Minh, chúng
tôi v§i nh»ng phÜÖng tiŒn t¿ có Çã tr¿c chÌ ‘’lên’’
thæm Tu ViŒn Kim SÖn cûa ThÀy TÎnh TØ. Tu viŒn
Kim Son n¢m trên ÇÒi núi cao nên không khí thÆt là
trong lành, thông thoáng. Th©i gian này Tu viŒn còn
thi‰u tiŒn nghi, nhÜng chúng tôi cÛng ÇÜ®c ThÀy cho
m¶t b»a cÖm chay và m©i tham d¿ m¶t bu°i Trà Çàm
tåi Chính ÇiŒn. TÓi hôm Çó m¶t sÓ Anh ChÎ Em ngû
låi Tu viŒn, còn m¶t sÓ thì trª vŠ San Jose.
Sáng hôm sau chúng tôi tÆp trung ª Chùa ñÙc Viên
Ç‹ Çi du ngoån cÀu Golden Gate và Chinetown ª San
Francisco. Vì là ngày lÍ nên khách du lÎch cÛng tÃp
nÆp di dåo chung quanh chân cÀu nên chúng tôi cÛng
cäm thÃy vui hÖn. Chinetown nÖi Çây thì cÛng là
bán nh»ng m¥t hàng nhÜ Chinetown ª Los Angeles,
nhÜng chÌ là l§n hÖn m¶t chút thôi. Tôi thÃy nhóm
n» chúng tôi m‡i ngÜ©i cÛng mua m¶t món ... ‘’lÄm
cÄm’’ Ç‹ làm k› niŒm!!! Di chuy‹n chung v§i nhau
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an, cÓ nh§ xem mình còn có ÇiŠu gì chÜa nói, kÈo
mai Çây låi ti‰c låi thÜÖng!!!

Chùa ñÙc Viên

trên m¶t xe Bus l§n, chúng tôi cÜ©i nói ca hát tÜªng
nhÜ mình còn ª lÙa tu°i ... hoa niên. Nhìn qua nhìn
låi thÃy phÀn Çông Anh ChÎ Em tóc Çã hai mÀu.

Væn nghŒ trong tiŒc chia tay

NhÜng viŒc gì Ç‰n thì phäi Ç‰n, tiŒc vui rÒi cÛng phäi
tàn. Hát hai lÀn bài ‘’Giây Thân Ái‘’ mà vÅn không
n« buông tay nhau ... Chia tay nhau trong nuÓi ti‰c,
bÎn rÎn khi bÜ§c chân Çi ... M§i ÇÃy mà nay Çã sáu
næm rÒi, anh chÎ em kÈ còn ngÜ©i mÃt!!! Nghï nhÜ
th‰ mà cäm thÃy lòng buÒn ghê l¡m, tâm tÜ thao
thÙc. Và t¿ hÕi H¶i Ng¶ 2005 này chúng ta së có
bao nhiêu ngÜ©i vŠ tham d¿ Ç‹ có cÖ h¶i g¥p låi
nhau? H¶i Ng¶ lÀn sau không bi‰t có còn Çông Çû?
Ð§c mong H¶i Ng¶ 2005 này cÛng së ghi mãi trong
lòng Anh ChÎ Em nh»ng k› niŒm khó quên...

Thæm cÀu Golden Gate

Sau cùng là còn g¥p nhau trong b»a tiŒc chia tay bu°i
tÓi ngày 4/7/99, rÒi thì ai së trª vŠ nhà nÃy, chuyŒn
g¥p lÀn sau ‘’hå hÒi phân giäi‘’!!! Sæp Ç‰n gi© chia
tay nên tâm trång m†i ngÜ©i hình nhÜ có chút ...bÃt

DiŒu Quÿnh - TrÀn HÒng Loan
DiŒu Thu - NguyÍn ThÎ Tâm
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Ngày ÇÀu h†p m¥t

Giây Thân Ái
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Một lần họp mặt

(Hội Ngộ 1997)

Sáng ngày 5-7-97, TrÜªng Tâm
g†i ÇiŒn thoåi m©i uÓng cà phê ª
khu ch® Sàigòn M§i. Trª vŠ nhà
TrÜªng
TrÜªng Thu, chúng tôi lo tôi lo chuÄn bÎ bàn PhÆt,
chuÄn bÎ nÖi ngÒi h†p, chuÄn bÎ m¶t góc ngoài sân Ç‹
ngÒi tâm tình và chuÄn bÎ cho æn sáng cÛng nhÜ bu°i
æn chiŠu. TrÜªng Khuê næng n° Ç‰n s§m ti‰p chúng
tôi chuÄn bÎ, TrÜªng Tuy‰t Mai Ç‰n v§i nhiŠu thÙc
æn,

m‡i ngÜ©i m¶t tay, m‡i ngÜ©i m¶t ít Çóng góp, tâm
ÇÀu, š hiŒp, n‰u không làm ÇÜ®c viŒc h»u ích, l‡i do
ngÜ©i có trách nhiŒm ch§ ch£ng phäi ª các Anh, ChÎ,
Em.
Bu°i H†p M¥t b¡t ÇÀu vào lúc 12 gi©, TrÜªng Vui
xin phép ÇÜ®c làm chû lÍ và m©i TrÜªng Bách v§i
TrÜªng Låc Çi chuông mõ, bu°i lÍ PhÆt diÍn ra h‰t
sÙc Trang nghiêm và chí thành. Sau Çó vào cu¶c h†p
chính thÙc, có các TrÜªng tham d¿ nhÜ : TrÜªng
NguyÍn Ng†c Nguyên, Bùi Ng†c Bách, TrÀn Ng†c
Låc, NguyÍn Quang Vui, NguyÍn ñình ThÓng,
NguyÍn Kim Liên, ñ¥ng Quang SÜ§c, NguyÍn ThÎ
Tuy‰t Mai, VÛ Ng†c Khuê, Phåm Minh Tâm, TrÀn
Thanh MÏ, NguyÍn ThÎ Tâm, TuŒ Linh, ñ¥ng ñình
Khi‰t, Lê Xuân Mai, Ngô Månh Thu và Huÿnh Ái
Tông, Çã bÀu TrÜªng Vui làm chû toå, TrÜªng Khi‰t
làm ThÜ kš, TrÜªng Låc và TrÜªng TuŒ Linh ki‹m
soát.
Mª ÇÀu, TrÜªng Thu thay m¥t Ban ChÃp Hành có
vài l©i chào mØng quš Anh ChÎ tham d¿, ti‰p Çó
TrÜªng Tông báo cáo vŠ các hoåt Ç¶ng trong nhiŒm
kÿ vØa qua, báo cáo vŠ tình hình tài chánh, quÏ hiŒn
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có. Sau báo cáo cûa ThÜ kš và không có th¡c m¡c
nào nêu ra, TrÜªng Thu thay m¥t Ban ChÃp Hành
tuyên bÓ chÃm dÙt nhiŒm kÿ Ç‹ bÀu Ban ChÃp Hành
m§i.

nhiŒm Ban ChÃp Hành cÛ và b° sung 2 TrÜªng m§i,
thành phÀn nhÜ sau:
TrÜªng Ban : - TrÜªng Tâm Hoà Ngô Månh Thu
Phó TrÜªng Ban Ç¥c trách Tu h†c và Quäng bá :
- TrÜªng Minh ñÙc Bùi Ng†c Bách
Phó TrÜªng Ban Ç¥c trách TÜÖng t‰ :
- TrÜªng TuŒ Linh NguyÍn Công Sän
Phó TrÜªng Ban Ç¥c trách Doanh t‰ :
- TrÜªng DiŒu Quÿnh TrÀn HÒng Loan
T°ng ThÜ kš : - TrÜªng Phúc Trung Huÿnh Ái Tông
Thû quÏ : - TrÜªng Kim Ánh NguyÍn ThÎ Tuy‰t Mai
Các Ñy viên Ç¥c trách khu v¿c : B¡c Cali, Nam Cali

và MiŠn ñông Hoa Kÿ.
(Sau có b° sung thêm Phó T°ng ThÜ Kš :
- TrÜªng ñÙc Châu VÛ Ng†c Khuê)

Trong khi thäo luÆn vŠ cÖ cÃu Ban ChÃp Hành thì có
TrÜªng NguyÍn TÜ C¿ Ç‰n, nhân dÎp nÀy Anh Em Çã
nh© TrÜªng C¿ giúp š ki‰n vŠ viŒc Anh Em có š
ÇÎnh in m¶t tÆp K› y‰u, TrÜªng C¿ Çã giúp nhiŠu š
ki‰n vŠ m¥t chuyên môn in Ãn, phát hành, TrÜªng
cÛng hÙa së ûng h¶ n‰u in K› y‰u. TrÜ§c m¡t,
TrÜªng bi‰u cho AHVN 200 lÎch næm 1998 Ç‹ phát
hành gây quÏ. Ngay trong bu°i h†p TrÜªng C¿ bi‰u
10 quy‹n GñPTVN 50 næm xây d¿ng, có 7 vÎ chÜa
có sách nên nhÆn 7 quy‹n, m¶t quy‹n bi‰u Hoài cháu
ngoåi Bác NguyÍn ñÙc L®i, 2 quy‹n có ch» kš cûa
tÃt cä nh»ng ngÜ©i tham d¿ bu‡i H†p M¥t, m¶t
quy‹n gi» ª Hoa kÿ, m¶t quy‹n gºi vŠ ViŒt Nam.

RÒi bu°i h†p ti‰p tøc trª låi chÜÖng trình, Çã bÀu
Ban ChÃp Hành theo cÖ cÃu m§i, toàn th‹ ÇÒng š lÜu

Bu°i h†p quy‰t ÇÎnh giao cho Ban ChÃp Hành
th¿c hiŒn nh»ng viŒc sau Çây
:
- ViŒc tÜÖng t‰ là cÀn thi‰t, cÀn phäi nghiên cÙu
th¿c hiŒn cho ÇÜ®c h®p tình, h®p lš, có quy ÇÎnh rõ
ràng, th‹ hiŒn Çúng nghïa ái h»u.
- ViŒc tr® giúp con em các TrÜªng ª ViŒt Nam là
bÜ§c ÇÀu, sau nÀy có th‹ ti‰n Ç‰n viŒc cÃp H†c B°ng
cho ñoàn sinh GñPT, AHGñPTVNHN nên chû
Ç¶ng Çóng góp quÏ nÀy ít hay nhiŠu tuÿ khä næng.
- Bän Tin chuy‹n vŠ California, nÖi có nhiŠu tin
tÙc, quy tø m¶t sÓ các TrÜªng trÈ làm Bän Tin nÀy
dÜ§i s¿ trách nhiŒm cûa TrÜªng Minh ñÙc. Giúp cho
TrÜªng Phúc Trung có thì gi© lo cho NguyŒt San
PhÆt H†c.
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- ViŒc in TÆp K› Y‰u AHGñPTVNHN së nghiên
cÙu thành lÆp Ban Biên TÆp, phân công vi‰t bài,
phÜÖng thÙc sÜu tÀm tài liŒu, hình änh. TÆp K› Y‰u
phäi nêu ÇÜ®c nét Ç¥c thù cûa PhÆt Giáo Vïnh
Nghiêm trong dòng lÎch sº PhÆt Giáo MiŠn B¡c và
GñPT tØ sÖ khai cho Ç‰n Häi Ngoåi ngày nay.

ñ¥ng ñình Chính, NguyÍn Hoài cùng Phåm Tr†ng
SÖn Ç‰n trÍ, Hoài cho bi‰t cäm nghï cûa mình: ñ‹
các TrÜªng l§n h†p bàn tÓt hÖn, xong rÒi thì các em
làm, nghï nhÜ th‰ cÛng Çúng nhÜng mà chúng ta
cùng h†p, cùng làm thì chuyŒn khó cÛng dÍ thành
công.
TrÜªng DiŒu HiŠn ñ‡ Thanh Thäo phäi Çi làm nên
Ç‰n d¿ h†p trÍ hÖn, Çã phát bi‹u: Em Ç‰n thì các Anh
ChÎ ra vŠ , hy v†ng lÀn sau së tåo cÖ h¶i cho TrÜªng
d¿ ÇÜ®c toàn b¶ bu°i h†p.
Sau Giây Thân Ái, các TrÜªng Çã dùng bºa cÖm
thân mÆt, Çàm Çåo thêm vài chi ti‰t, trao Ç°i thêm vài
š ki‰n, thæm hÕi nhau vài câu. TÃt cä nh»ng nh»ng
thÙ Çó chÌ có trong tình LAM, ÇÆm Çà, th¡m thi‰t, ai
Çã bÕ l« cÖ h¶i H†p M¥t næm nay, Çáng ti‰c thay!
Xin hËn t§i 2 næm sau. . .

Bu°i H†p M¥t Çã thäo luÆn sôi n°i, giäi quy‰t thoä
Çáng m†i trÜ©ng h®p, dung hoà các š ki‰n dÎ biŒt tåo
cho bu°i H†p M¥t g¥t hái ÇÜ®c k‰t quä tÓt ÇËp, g¡n
bó và gieo ÇÜ®c Çåo tình ngày càng thân thi‰t hÖn.

Phúc Trung - Huÿnh Ái Tông
(Trích trong Kš S¿ M¶t LÀn G¥p M¥t)
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H¶i Ng¶ LÀn ñÀu
(1995)
----- Phúc Trung - Huÿnh Ái Tông -----

Sau khi Ái H»u GñPT Vïnh Nghiêm Häi Ngoåi
ÇÜ®c thành lÆp, tôi vÅn mong có m¶t ngày ÇÜ®c sang
California Ç‹ thæm nhiŠu anh chÎ Çã ÇÎnh cÜ ª Çó và
m¶t sÓ anh chÎ vØa m§i sang, cho nên khi nhÆn ÇÜ®c
thiŒp cûa anh chÎ Låc m©i d¿ lÍ Thành hôn con trai
cûa anh chÎ, tôi báo tin së sang, ÇÜ®c tin Ãy chÎ HÒng
Loan g†i ÇiŒn thoåi bäo tôi ÇØng sang d¿ hôn lÍ, vì
nhÜ vÆy anh Låc và chÎ bÆn r¶n không th‹ ÇÜa chúng
tôi Çi chÖi, chÎ khuyên tôi sau Çám cÜ§i sang chÖi.

XuÓng phi trÜ©ng San Diego, Çã có anh chÎ Låc Çón
chúng tôi, lâu ngày g¥p låi chúng tôi rÃt vui mØng,
sau Çó anh chÎ Låc ÇÜa chúng tôi vŠ nhà, nhà anh chÎ
thÆt Ç¥c biŒt, có hàng rào tre dày bao b†c chung
quanh, anh chÌ cho tôi thÃy cái Ç¥c biŒt Çó, anh còn
cho bi‰t có lÀn m¶t chi‰c xe låc tay lái, tông vào
hàng rào tre nhà anh, xe bÎ hÜ ch§ hàng rào anh
không sao cä.
Du ngoån trÜ§c ngày H¶i ng¶

Do vÆy, sau lÍ Thành hôn con trai cûa anh chÎ Låc,
nhà tôi và tôi sang San Diego, trÜ§c nhÃt thæm anh
Låc, chÎ Loan sau Çó së Çi thæm nh»ng anh chÎ khác.

Nhà anh chÎ r¶ng rãi nh© có cÃt thêm m¶t phÀn phía
sau, gÒm m¶t phòng có th‹ t° chÙc h†p hành hay tiŒc
tùng v§i chØng 30 hay 40 ngÜ©i d¿, phòng kia anh
chÎ dành Ç‹ th© cúng rÃt trang nghiêm.
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Tôi cÛng theo anh chÎ d¿ m¶t bu°i lÍ cûa Liên ñoàn
Huynh TrÜªng t° chÙc tåi NhÜ Lai ThiŠn ViŒn do
ñåi ÇÙc Thích Minh HÒi trú trì, nÖi Çây tôi g¥p låi
anh NguyÍn ñình Nam, anh TrÀn Chí Trung ... anh
Trung nói v§i tôi: ‘‘ ñ‹ tôi g†i bån cûa Tông t§i chÖi
‘‘. Anh dành cho tôi m¶t s¿ ngåc nhiên, vì sau Çó
anh TrÀn Tr†ng Nhø Ç‰n g¥p tôi, anh em tay b¡t m¥t
mØng, trên 30 næm rÒi chúng tôi m§i g¥p låi nhau,
ngày xÜa anh là ñ¶i TrÜªng, tôi là ñ¶i phó ñ¶i Sen
Tr¡ng ñoàn La HÀu La trÜ§c do anh Phan Huy
Thanh làm ñoàn TrÜªng, sau là anh NguyÍn Quang
Vui. Sau này anh Nhø còn có tên là TrÀn QuÓc Bình.
Ÿ nhà v§i anh chÎ Låc lúc Ãy, có cô con gái và ÇÙa
cháu ngoåi, con gái chÎ là m¶t trong nh»ng thành
viên thành lÆp Ái H»u Vïnh Nghiêm, con trai anh chÎ
sau lÍ thành hôn Çã trª vŠ ÇÖn vÎ, chúng tôi ngû ª
phòng cháu trai này.
Nh»ng ngày ª Çây, anh chÎ ÇÜa chúng tôi Çi vi‰ng
m¶t Tu viŒn c° kính, m¶t ngày Çi tham quan Sea
World, chúng tôi Çã ÇÜ®c xem trình diÍn cûa chim,
cá voi... quä là ‘‘danh bÃt hÜ truyŠn‘‘ nên cÛng Çáng
ÇÒng tiŠn Ç‹ ÇÜ®c Çi xem. ChÎ Loan còn nói v§i nhà
tôi : ‘‘- Khi nào em có dÎp sang vào Giáng Sinh, chÎ

ÇÜa em Çi Las Vegas xem các Show thÆt là vï Çåi,
tuyŒt v©i‘‘.

Anh chÎ Çã ÇÜa chúng tôi Çi thæm anh chÎ Bùi Ng†c
Bách, anh chÎ Võ Cân trong Liên ñoàn Huynh
TrÜªng TruyŠn ThÓng, thæm anh Phan Cänh Tuân
Çang tåm trú tåi nhà anh chÎ NguyÍn Væn Nª.

Trong khi Çang chuyŒn trò, có m¶t chÎ Ç‰n nói v§i
chúng tôi: ‘‘- Em thÃy các anh Çông vui quá, em
muÓn ghé hÕi thæm anh Thùy là Liên ñoàn TrÜªng
cûa em ngày xÜa ‘’. Bây gi© tôi nh§ ra ngÜ©i hÕi
chuyŒn chúng tôi, Çó là chÎ Ng†c Huynh TrÜªng
GñPT Giác Thanh, anh Thùy chính là Lê Chiêu
Thùy, cÛng là Çoàn sinh La HÀu La, sau ÇÜ®c anh
NghiÍn m©i vŠ sinh hoåt ª Giác Tâm II, anh làm
Liên ñoàn TrÜªng, trÜ§c khi anh Phan Huy Thanh
vŠ thay th‰ anh. ChÎ Ng†c v§i Ngà là hai chÎ em ru¶t
cùng sinh hoåt ª GñPT Giác Thanh sau Ç°i ra Giác
Hoa. Tôi trä l©i v§i chÎ Ng†c là không có anh Thùy ª
Çây, tôi t¿ gi§i thiŒu tôi v§i chÎ Ng†c và m©i chÎ
tham gia sinh hoåt AHVN, chÎ có ÇÜa cho tôi danh
thi‰p, chÒng chÎ bói toán, tôi ÇÜa thi‰p Ãy cho chÎ
Loan Ç‹ chÎ em liên låc v§i nhau, nhÜng sau này tôi
không thÃy chÎ Ng†c tham gia vào AHVN.
RÒi ngày ThÙ Bäy 15-7-1995, chÎ Loan hËn trÜ§c,
hôm Ãy chúng tôi Ç‰n nhà cûa Kim Ánh NguyÍn ThÎ

Tuy‹n tÆp chào mØng H¶i Ng¶ AHVN 2005 - 17

cuÓn sách, trong Çó có cuÓn Con RÒng An Nam hÒi
kš cûa c¿u hoàng Bäo ñåi.

Tuy‰t Mai æn sáng, nói là æn sáng nhÜng bºa æn chÌ
b¡t Çàu lúc gÀn 9 gi© có Tín gia chû, anh Bách, anh
chÎ Thu, anh ThÓng, Minh PhÜÖng, anh chÎ NguyÍn
ñình Nam, ñ¥ng Quang SÜ§c... dùng Çi‹m tâm
xong, tÃt cä kéo nhau Çi thæm chùa Tây Lai, m¶t ngôi
chùa Tàu danh ti‰ng ª Nam Cali.

Sau cùng vŠ nhà anh chÎ Ngô Månh Thu Ç‹ æn cÖm
chiŠu, bºa cÖm h†p m¥t v§i nhiŠu anh chÎ em, tham
d¿ có anh Phåm Månh Hùng, anh Bùi Ng†c Bách,
anh NguyÍn ñình ThÓng, anh TrÀn Ng†c Låc, anh
TuŒ Linh, anh NguyÍn ñình Nam, anh VÛ Ng†c
Khuê, anh TrÀn Thanh MÏ, anh ñ¥ng ñình Khi‰t,
anh TrÀn Minh PhÜÖng, anh Phåm Tr†ng SÖn, anh
NguyÍn Hoài... các chÎ HÒng Loan, chÎ Xuân Mai,
chÎ Tuy‰t Mai, chÎ Phåm ThÎ HÜÖng phu nhân anh
Nam, chÎ NguyÍn ThÎ Tâm, chÎ VÛ ThÎ Bích Nga
phu nhân cûa Hoài, nhà tôi và tôi, tÃt cä vui vÈ æn
uÓng ngoài sân cÕ nhà anh Thu ª Costa Mesa.

Anh Bùi Ng†c Bách có quen bi‰t chùa Tây Lai, nên
cu¶c thæm vi‰ng cûa chúng tôi ÇÜ®c dÍ dàng và rÃt
may m¡n là trong th©i gian Çó chùa có Tri‹n Lãm,
phòng tri‹n lãm có nhiŠu tranh, tÜ®ng rÃt quš, nhiŠu
tÜ®ng kh¡c PhÆt hay BÒ Tát b¢ng gÓc danh m¶c, rÃt
nghŒ thuÆt, riêng có m¶t phòng, bÜ§c vào thÃy nhÜ
mình Çang ª cänh gi§i Hoa Nghiêm, vÛ trø trùng
trùng vì sao lÃp lánh kh¡p m†i nÖi chung quanh ta.

Sau khi vi‰ng chùa Tàu, Ç‰n vi‰ng Chùa ViŒt Nam ª
Santa Ana, chùa Çang xây cÃt s¡p hoàn thành, rÒi trª
låi ch® PhÜ§c L¶c Th† vào khu ch® 79 Ç‹ thæm anh
LuÆt sÜ Vân, tôi cÛng ghé vào Pháp Quang mua vài

Khi tr©i Çã tÓi m§i vào nhà h†p bàn vŠ sinh hoåt cûa
Nhóm Ái H»u GñPT Vïnh Nghiêm, låi có thêm
NguyÍn Thành TÜªng thành viên GñPT Giác Minh
Ç‰n d¿, TÜªng là em ru¶t cûa cÓ nhåc sï Y Vân tác
giä bän nhåc bÃt hû Lòng MË, TÜªng có chÖi Violon
Celle trong ban nhåc cûa Y Vân. Låi có thêm ñào
ñÙc Khi‰t con cûa Bác Phán Lai, em cûa Ni cô TÎnh
Anh sau này ª chùa PhÜ§c Hòa. Bác Phán Lai, bà
ABC là nh»ng vÎ h¶ Çåo rÃt Ç¡c l¿c ª chùa Giác
Minh. Bác Phán Lai tØng làm Thû quÏ Trung H†c TÜ
Thøc Vån Hånh cûa ThÀy ñÙc NghiŒp, tôi có h†c Lš
Hóa v§i GS Huÿnh Væn Tàu, l§p mª ª TrÜ©ng
Thæng Long sau d©i vŠ Vån Hånh, Bác Phán Lai
không thu h†c phí cûa tôi, còn bà ABC thÀy Chính
Ti‰n nói bà trÜ§c kia ª Hà N¶i bán ‘‘ThÜ®ng vàng hå
cám‘‘, bà có nhà sách ª ÇÜ©ng Phan ñình Phùng gÀn
ch‡ HT. Quäng ñÙc t¿ thiêu, sau gia Çình bà d©i ra
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ÇÜ©ng Gia Long, bà dåy tôi x‰p giÃy, Ç‰m giÃy khi
tôi và anh ThÓng in ñ¥c San Thi‰u Niên cûa GñPT
Giác Minh.

- Chúng ta khó mà t° chÙc m¶t bu°i h†p m¥t, vÆy
ngay trong bu°i h†p m¥t này chúng ta có th‹ bÀu Ban
ChÃp Hành, viŒc này chÎ ñoàn ThÎ Kim Cúc së tán
ÇÒng, không có chi trª ngåi.
Th‰ là anh chÎ em ÇÒng š và bÀu ra chû t†a Çoàn,
gÒm có:
Anh Ngô Månh Thu chû t†a
Anh Huÿnh Ái Tông thÜ kš
Anh TuŒ Linh ki‹m soát
Và sau Çó ti‰n hành bÀu cº v§i k‰t quä nhÜ sau:

Khi h†p các chÎ dÒn ngÒi vào Divan còn phái nam
ngÒi m¶t dãi gh‰, trÜ§c h†p bàn vŠ sinh hoåt cûa
Nhóm Ái H»u dÀn dÀn chuy‹n sang chuyŒn bÀu cº vì
lúc Çó Çang t° chÙc bÀu låi Ban ChÃp Hành, phi‰u
bÀu Çã gºi Çi, ch© phi‰u chuy‹n låi cho anh HÒ Væn
Phú Ç‹ Çúc k‰t. Có ngÜ©i g®i š tåi sao trong lúc bao
nhiêu ngÜ©i có m¥t ngÒi h†p, chúng ta låi không bÀu
Ban ChÃp Hành. Có ngÜ©i hÕi tôi :

TrÜªng Ban: HT. Tâm Hòa Ngô Månh Thu
Phó TrÜªng Ban: HT. TuŒ Linh NguyÍn Công Sän
ThÜ kš: HT. Phúc Trung Huÿnh Ái Tông
Thû QuÏ: HT. DiŒu Quÿnh TrÀn HÒng Loan
TrÜªng Chi B¡c Cali: (Anh NguyÍn ñình ThÓng së

t° chÙc bÀu sau)
TrÜªng Chi Nam Cali: HT. Tâm Hòa Ngô Månh Thu
TrÜªng Chi ñông B¡c Hoa Kÿ: (A. A. ñ¥ng ñình

Khi‰t & Huÿnh Ái Tông së t° chÙc bÀu sau).
Ti‰p theo, toàn th‹ quy‰t ÇÎnh së cung thÌnh ThÜ®ng
T†a Thích Minh Thông làm CÓ VÃn Giáo Lš. ChÎ
ñoàn ThÎ Kim Cúc gi» chÙc vø CÓ vÃn và së m©i
thêm anh Lê Vinh, anh Hoàng Tr†ng Cang làm CÓ
vÃn.
Bu°i h†p chÃm dÙt vào lúc 11 gi© 30 Çêm, m†i ngÜ©i
tØ giä nhau ra vŠ ÇŠu mang m¶t niŠm vui, tin tÜªng
m¶t luÒng gió m§i së ÇÄy månh các hoåt Ç¶ng cûa
Nhóm Ái H»u GñPT Vïnh Nghiêm Häi Ngoåi.

- N‰u chúng ta t° chÙc bÀu Ban ChÃp Hành, tåi Çây
ngày hôm nay, liŒu chÎ TrÜªng Ban có ÇÒng š hay
không.
Tôi trä l©i ngay:

TØ Çó, Ái H»u Vïnh Nghiêm Çã vÜÖn tay Çón chào
nhiŠu anh chÎ em Ç‰n k‰t ch¥t tình Lam, nhiŠu hoåt
Ç¶ng h»u ích và ÇÀy š nghïa cÛng b¡t nguÒn hÙng
khªi tØ bu°i h†p m¥t ÇÀu tiên này, Ç‹ sau Çó trª
thành truyŠn thÓng H¶i Ng¶ lÜ«ng niên cûa Vïnh
Nghiêm, nhiŠu ngÜ©i Ç‰n, nhÜng cÛng không ít anh
chÎ Çã vïnh viÍn ra Çi, Ç‹ låi trong chúng ta niŠm
thÜÖng nh§ nhÜ chÎ ñoàn ThÎ Kim Cúc, anh Lê
Vinh, chÎ NguyÍn Thanh Nhu, anh TrÀn QuÓc Bình,
anh ñ‡ Væn PhÓ, anh Ngô Månh Thu và anh Cát
Væn Chung.
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Hội
Nàng Cali Mùa ñông óng ä,
Thung lÛng vàng hoa, khép nép cÜ©i.
Cánh Lam xÜa, Çàn chim r¶n rã,
Tø vŠ Çây, mình låi g¥p ngÜ©i.
XÜa em Oanh VÛ, tóc nhung huyŠn,
Tung tæng hò hËn giÃc mÖ thiŠn.
Ch®t tÌnh Çêm qua, ÇÀu Çã båc,
ñài Sen vŠ mu¶n, tÜªng nhÜ quên.
Mình g¥p nhau rÒi, thôi hãy quên,
Ngày xÜa h©n giÆn, chuyŒn vô duyên.
Cùng nhau trª låi dòng sông cÛ,
Có m¶t vÀng Træng, soi bóng chim.

TruyŠn thÓng H¶i Ng¶ là dÎp Ç‹ cho nh»ng thành
viên chúng ta có g¥p g« chung vui v§i nhau, cùng
nhau sinh hoåt Çem låi nh»ng hoåt Ç¶ng mang nhiŠu
š nghïa và ÇÀy tình Lam nÒng Ãm.

Ngộ
Mình g¥p nhau rÒi chung ti‰ng ca,
Hát tình Çåi lÜ®ng, ÇiŒu thÜ§t tha,
Bài Giây Thân Ái, vòng tay nÓi,
Nh»ng mänh tình xÜa vÅn ÇÆm Çà.
Nàng Cali mùa ñông gió nhË,
ñón chim vŠ, thung lÛng Hoa Vàng.
Khói Lam ÇÀy, chi‰u cay trong m¡t,
Sen Tr¡ng ai! Nª gi»a Hoa Vàng...

NhÜ Không - Võ Væn Phú
Vïnh Nghiêm H¶i Ng¶ 2005
San Jose - Thung LÛng Hoa Vàng

h»u ích, k‰t quä thành t¿u rÃt viên mãn. Cám Ön anh
chÎ Låc Loan Çã cho chúng tôi nh»ng ngày vui vÈ, tØ
giä Cali xin hËn ngày tái ng¶.

Hôm sau, ÇÜ®c anh chÎ Låc ÇÜa ra phi trÜ©ng San
Diego Ç‹ Çáp chuy‰n bay trª vŠ, thÆt là chuy‰n Çi
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Louisville. 8-11-2005.
Sau mÜ©i næm ghi låi.

Thoáng m¶t niŠm vui
----- ñÙc Châu - VÛ Ng†c Khuê -----

Sáng

nay m¶t thoáng Thu
buÒn, ngoài tr©i mây bao phû,
mÜa rä rích rÖi, cä m¶t không
gian nhÜ l¡ng Ç†ng. Trong cæn

vi‰t ng¡n vŠ lÍ an vÎ PhÆt tåi nhà ngôi nhà m§i
(...mÜ§n ), và gi§i thiŒu gia Çình ñÙc Châu v§i Ái
H»u Vïnh Nghiêm, tØ ÇÃy thêm m¶t niŠm vui là ÇÜ®c
g¥p låi, ÇÜ®c bi‰t thêm vŠ quš anh chÎ em áo Lam
mà tØ lâu rÒi ... g®i nh§ g®i thÜÖng. Th‰ rÒi bên cånh

phòng nhÕ, m¶t mình ngÒi trÜ§c bàn h†c, hš hoáy
vi‰t m¶t vài cäm nghï cho lÀn h¶i ng¶ næm nay, ch†n
m¶t hai tÃm hình cûa hai ÇÙa con trong sinh hoåt
GñPT, Ç‹ gºi Ç‰n chÎ Tâm cho Tuy‹n tÆp ‘’Chào
mØng H¶i ng¶’’, mong thay quš anh chÎ em cÛng
góp bài, v§i hình änh sinh hoåt trên m†i lãnh v¿c, Ç‹
làm khªi s¡c cho lÀn H¶i ng¶ 2005 này.

Anh Khuê ÇÜ®c tín nhiŒm vào BCH næm 99

cu¶c sÓng xa lå nÖi ÇÃt khách quê ngÜ©i, v§i nhiŠu
n‡i lo âu, luôn có các anh chÎ em chÌ vë ÇÜ©ng Çi
nÜ§c bÜ§c. NgÒi bên tách trà (ThiŠn trà không "t†a
cø", mà ngÒi bŒt trên nŠn nhà, trÜ§c bàn th© PhÆt) lÀn
dª tØng trang Bän Tin ÇÆm tình huynh ÇŒ, Khuê hÕi:
(anh Thu, anh TuŒ Linh - sinh hoåt nhiŠu lÀn nÖi quê

Anh ñÙc Châu(Khuê) trong H¶i Ng¶ 97

Hš hoáy hoài mà vÅn chÜa vi‰t ÇÜ®c m¶t l©i nào, ...
ôn låi nh»ng k› niŒm xÜa, tØ dåo m§i bÜ§c chân qua
MÏ, ...lÀn ÇÀu anh Tông gºi Bän Tin: nh»ng dòng

nhà -, anh Bách - ngÜ©i anh Vïnh Nghiêm - Çón gia
Çình Khuê khi chi‰c xe Van tØ tØ "Çáp" tåi phi trÜ©ng
John Way)" Ái H»u mình tØ Çây ch¡c có thêm nhiŠu
thành viên? NhiŠu anh chÎ em Çã sinh hoåt tØ næm
xÜa së vŠ góp m¥t?"...
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thành (Ãy không... c°ng chùa)... "Nàng" ch¥n ÇÜ©ng
ngang nhiên mª cºa lên xe, "anh ÇÎnh Çi Çâu cho em
Çi v§i", ...nª nø cÜ©i tÜÖi "xin m©i"; tÙc thì có ti‰ng
Öi §i Çàng xa, "ch© tao v§i, con nhÕ kia!!!", ...thêm
nàng n»a lên xe,... rÒi thêm, rÒi thêm... lÛ lÜ®t Ç‰n cä

H¶i Ng¶ 2001

Gi© Çây câu hÕi Çó Çã thành hiŒn th¿c... Xuyên qua
bao lÀn H¶i ng¶ tØ Nam Cali næm 95, 97, rÒi B¡c
Cali 99, Dallas 01. Vïnh Nghiêm H¶i ng¶ là Ç‹ h†p
m¥t, Ç‹ ôn låi nh»ng hình änh xa xÜa, vui là chính,
m¥c dù công viŒc H¶i ng¶ là Ç‹ ch†n m¥t gºi vàng,
tìm trao trách nhiŒm ‘’chÃp hành’’ công viŒc cûa Ái
H»u Vïnh Nghiêm.
Ai ch¥n ÇÜ©ng???

H¶i Ng¶ 2001

Nh»ng lÀn nhóm h†p nhÜ vÆy có nhiŠu k› niŒm vui
vui... Ÿ Dallas næm Çó, Khuê tính trÓn tråi, ti‰ng là
Ç‰n ti‹u bang Texas, nào ghé Dallas, Houston mà chÌ
sinh hoåt chung quanh nh»ng ngôi chùa, ch£ng ÇÜ®c
"kinh lš" cho bi‰t qua s¿ tình nhân gian, th‰ là
"chôm" Çåi chi‰c xe Van, không nh§ là cûa Minh
Tâm Ç‰n tØ tÆn miŠn núi Tennessy, hay cûa Phú Võ
tØ vÎnh Mexico vŠ Çã mÃy ngày qua, tra ° khóa, mª
máy, xe tØ tØ læn bánh Çang hš hºng vÜ®t qua c°ng...

næm sáu "nàng", "ngoåi nàng", "n¶i nàng", nàng trÈ,
nàng x...x... khúc khích cÜ©i ngä nghiêng cä xe, (lë dï
nhiên là ch£ng có "nàng" nào là cûa tôi cä) ch¡c là
lên Çông, khó ngÒi, các "nàng" gác h‰t nh»ng bàn
chân "búp mæng" lên bæng gh‰ trÜ§c ... chuyŒn nhÜ
b¡p rang, không cÀn Ç‹ š Ç‰n tôi, xe chåy hÖn m¶t
Çoån ÇÜ©ng, m§i có bà chÎ ‘’nàng’’ thÜÖng tình... thÕ
thÈ " th‰ Khuê có buÒn chÎ em chúng tôi không?".
Có "tr©i" m§i dám trä l©i là buÒn lúc Ãy (s® xe lÆt
ngay). NhÜng mà cÛng vui, tính ÇÜ®c hóa thua, tính
làm chû xe dåo chÖi phÓ phÜ©ng, hóa ra làm "tài x‰"
æn lÜÖng "nø cÜ©i", ...nh»ng nø cÜ©i tÜÖi vui cûa anh
chÎ em áo Lam, tØ kh¡p bÓn phÜÖng tr©i, vŠ Çây h†p
m¥t, ...NgÒi nhâm nhi cho h‰t ly cà phê ch© các
"nàng" shopping mua quà k› niŒm... Gi© này mà
nh§ ÇÜ®c tên bà chÎ nào thÜÖng tình... thÕ thÈ Çó,
"ch¡c ch¡n là xin ÇÜ®c gºi Ç‰n m¶t Çóa Sen HÒng".
Rút kinh nghiŒm, H¶i ng¶ næm nay, có trÓn thì trÓn
b¢ng xe Çåp, nh»ng "nàng" nào dám hát... xiŒc thì
"xin m©i" lên xe......
(M¶t ngày cuÓi Thu)
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Vài Cäm Nghï
TrÜ§c ThŠm
HỘI NGỘ

ThÃm thóat chÌ còn 6 tuÀn n»a
Ç‰n ngày H¶i Ng¶ 2005 cûa AH
GñPTVN HN, anh chi em chúng
tôi tØ Pháp, Úc, Canada và
kh¡p
kh¡p nÜ§c MÏ låi có
cÖ h¶i tay b¡t m¥t mØng, hàn
huyên tâm s¿, k‹ l‹ nh»ng chuyŒn "ngày xÜa thân ái"
cûa 50-60 næm vŠ trÜ§c, và nhÃt là "Çi‹m danh " và
chúc mØng nhau. Nh»ng mái ÇÀu båc kŠ bên nh»ng
mái tóc muÓi nhiŠu hÖn tiêu, tiêu nhiŠu hÖn muÓi
cÜ©i vui rôn rã nhÜ thûa nào. Hånh phúc bi‰t bao.
TØ ngày ghi danh tham d¿ H¶i Ng¶, tôi nôn nao ch©
Ç®i ngày "lÎch sº" s¡p t§i, chä là Çã 6 næm rÒi tôi m§i
låi có dÎp tham d¿ h¶i ng¶. LÀn này, ngòai s¿ mØng
vui ÇÜ®c g¥p låi các anh chÎ thân thÜÖng, lòng tôi
chen vài niŠm bæn khoæn, xao xuy‰n: Kÿ ñåi h¶i
này, ai së là TrÜªng ban, lèo lái con thuyŠn cûa
chúng ta? Tôi có ÇÜ®c g¥p Çû các anh các chÎ không?
Riêng ª Nam Cali, theo tôi d¿ Çóan, ch¡c khá Çông
anh chi và gia Çình vŠ tham dÜ H¶i Ng¶. Chúng tôi
Çã rû nhau, hËn ngày g¥p m¥t. Kÿ này cÛng có m¶t
sÓ các cháu, th‰ hŒ thÙ hai, tham d¿ và tay trong tay
cùng phø giúp v§i các bác trong Ban T° ChÙc vài
viŒc l¥t v¥t. Ban T° HhÙc H¶i Ng¶ thÆt vÃt vä, træm
công nghìn viŒc phäi làm (Ch¡c sau H¶i Ng¶ chÎ Chi
phäi s¡m thêm vài cái nhíp.)

Nh§ næm 1999, H¶i Ng¶ AHGñPTVNHN cÛng
ÇÜ®c t° chÙc tåi San Jose, v§i tà áo Lam tung bay
"trong n¡ng hanh vàng", tôi b« ng« bÜ§c chân vào
phòng h†p.
ThÆt thân thÜÖng bi‰t bao trÜ§c tình LAM Ãm áp.
Nh»ng con chim tØ bÓn phÜÖng bay vŠ h†p m¥t v§i
tÃt cä yêu thÜÖng chân thành. Chúng tôi Çã cÜ©i nói,
chuyŒn trò và bÀu bán trong tình thân thÜÖng, cªi mª
và tinh thÀn trách nhiŒm. Tôi thÆt hãnh diŒn khi
ÇÜ®c ª bên các anh các chÎ (vì tôi là "lính m§i tò te").
Sáu næm qua mau, ngÒi Çây tôi tÜªng tÜ®ng nh»ng
anh chÎ mình së g¥p, và nh»ng ngÜ©i mình së không
ÇÜ®c gæp (vì lš do sÙc khÕe, không th‹ vÜ®t ÇÜ©ng
dài vŠ ÇÜ®c San Jose, ho¥c vì hòan cänh gia Çình,..).
NhÃt là tôi thÜÖng nh§ nh»ng anh chÎ Çã tØ giã chúng
ta, Çi thÆt xa, thÆt xa. Chúng ta không còn cÖ duyên
g¥p låi trong cõi ta bà này: anh Thu, anh PhÓ, anh
Chung Öi, dù Çang ª nÖi nào, ch¡c các anh cÛng Çang
dõi nhìn chúng em Çang tÃp nÆp tØ các nÖi vŠ h¶i
ng¶, phäi không?. Em không sao quên ÇÜ®c dáng gÀy
gò, nhÜng cÀn mÅn cûa anh PhÓ cæm cøi trên nh»ng
tÃm banner, nh»ng tÃm hình sinh h†at cûa chúng ta
trong nh»ng kÿ H¶i Ng¶ trÜ§c. Trong lúc chúng em
vui cÜ©i Òn ào, anh vÅn c¡m cúi v§i công viŒc, thÌnh
thÕang ngÄng lên cÜ©i góp. Làm sao quên ÇÜ®c s¿
hiŠn hòa, trÀm Ãm, bao dung cûa anh Chung ÇÓi v§i
chúng em. Và anh Thu Öi! Hình änh anh ôm cây BÒ
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ñŠ trên chi‰c xe anh Sºu suÓt Çêm cho cây ÇØng bÎ
trÓc rÍ trong lÀn H¶i Ng¶ 1999 vÅn tÒn tåi mãi trong
kš Ùc em. Anh có bi‰t, gi© Çây cây BÒ ñŠ vÅn tÜÖi
xanh, l§n månh trong khuôn viên Tu ViŒn Kim SÖn,
còn anh, anh r©i bÕ chúng em Ç‹ Çi, Çi mãi.. Vïnh
Nghiêm dÜ§i s¿ chæm sóc cûa anh, chúng em sÓng
trong s¿ thÜÖng yêu ÇÀm Ãm, Çòan k‰t , nÜÖng t¿a,
bäo b†c nhau trên ÇÃt nÜ§c ngÜ©i. Bây gi© thi‰u
v¡ng nu cÜ©i hiŠn hòa cûa anh, liŒu chúng em có còn
vì nhau, thÜÖng yêu nhau, chæm sóc lÅn nhau, khoan
dung v§i nhau, cùng nhau xây d¿ng Vïnh Nghiêm
ngày thêm Çông thêm vui n»a không? TØ trên tÜ©ng,
nhìn em anh cÜ©i, vÅn nø cÜ©i bao dung muôn thuª.
Em có lÀm không ? Anh Çang bäo em: " Ô, cái cô
này hay nhÌ?!!. V§i s¿ nhiŒt tình cûa m†i ngÜ©i, v§i

sÜ chân thành, bao dung, Vïnh Nghiêm ta vÅn v»ng
månh, vÅn Çòan k‰t, vÅn ÇÀm Ãm và tràn ÇÀy tình
LAM hÖn xÜa nhiŠu. Thôi ÇØng nghï v§ vÄn n»a, hãy
vui vÈ chuÄn bÎ áo Ãm, khæn len vŠ d¿ H¶i Ng¶ Çi".
ThÜa vâng, em së trang bÎ ÇÀy Çû m†i thÙ Ç‹ phù
h®p v§i mùa ñông miŠn B¡c. NhÜ anh vÅn thÜ©ng
nói: "dåi gì mà suy nghï v§ vÄn". Em Çi d¿ H¶i Ng¶
lÀn này v§i m§ hành trang: låc quan, tin tÜªng, thân
thÜÖng Ç‹ xÙng Çáng v§i s¿ thÜÖng yêu, lo l¡ng cûa
các anh chÎ dành cho chúng em......

DiŒu Ng†c - Cao Minh Châu

Trăm năm trước ta còn chưa gặp.
Trăm năm sau biết gặp lại không?
Cuộc đời sắc sắc không không
Thôi thì ta sống hết lòng với nhau.
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Vĩnh Nghiêm
Hội Ngộ
(Theo ÇiŒu cò lä. Dân ca miŠn B¡c)

Vui ngày H¶i Ng¶, ng¶ Vïnh Nghiêm
Anh Em thân ái tåo duyên duyên ñåo lành
Tình tính tang, tang tính tình chung m¶t nguyŠn
Xây nhà LAM, ÇÜ©ng biên gi§i k‰t Hoa Lam
Ngàn hÜÖng ngát mái LAM tÜÖi
Ngàn hÜÖng ngát mái LAM tÜÖi
HÜÖng ñàm, ñàm thÖm r¡c Ç‰n muôn nÖi
Cành xinh xinh VI DI U nh© ai reo vun trÒng
Tình tính tang, tang tính tình cây m¶t ngày
Thêm chÒi non, càng vun l§n l§n xum xuê
Nào ta hãy g¡ng công tô
Nào ta hãy g¡ng công tô
Ta cùng cùng sách tÃn tÃn cho nhau
Trên ÇÜ©ng ÇÜ©ng tu ti‰n, Çàn sau sau k‰ thØa
Tình tính tang, tang tính tình Anh ChÎ r¢ng
ThÜÖng bÀy Em ñOàn LAM nh»ng búp mæng non
CÀn vun x§i v»ng vÜÖn cao
ñåo Pháp mãi mãi không suy.
ñåo Pháp mãi mãi không suy.

Pensnylvania
Philadelphia, ngày 10/11/2005

DiŒu Hoa - TrÀn ThÎ HÒng KhÜÖng
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Cảm nghĩ về
Hội ngộ
AHVN
----- Minh TuÃn - Lê Væn Månh -----

M¶t lÀn n»a, H¶i Ng¶ Ái H»u GñPT Vïnh Nghiêm
Häi Ngoåi së ÇÜ®c t° chÙc vào cuÓi næm 2005 tåi
thung lÛng Hoa vàng, thành phÓ San Jose, miŠn B¡c
CA. Sau hai næm, anh chÎ em AHVN tØ kh¡p m†i
nÖi trên lãnh th° Hoa Kÿ låi có dÎp ‘Tung cánh chim
tìm vŠ t° Ãm’. Theo tin tÙc nhÆn ÇÜ®c, có nh»ng
Anh ChÎ tØ vùng Hoa ThÎnh ñÓn miŠn ñông Hoa
Kÿ, tØ Kentucky miŠn Trung tây. TØ Austin,
Houston Texas; tØ miŠn Tây Nam Hoa Kÿ: San
Diego, Orange County, Los Angeles, Santa Barbara,
Ventura... MiŠn Tây B¡c nhÜ Seattle ... Çã ghi danh
tham d¿ và Çang sºa soån lên ÇÜ©ng. ñ¥c biŒt hÖn
n»a, có m¶t sÓ anh chÎ HTr. thu¶c miŠn Vïnh
Nghiêm m§I tØ ViŒt Nam qua cÛng Çã hÙa hËn së
Ç‰n v§i H¶i ng¶. Ch£ng bao lâu n»a Anh ChÎ Em së
g¥p và quây quÀn bên nhau.
Dù phÜÖng tiŒn truyŠn thông có tân ti‰n và nhanh
nhÜ ÇiŒn, dù Bän Tin có måch låc, rõ ràng và ÇÀy Çû
cÛng không th‹ nào thay th‰ dÜ®c s¿ sung sÜ§ng,
hånh phúc cûa Anh ChÎ Em chúng ta ÇÜ®c tay b¡t
m¥t mØng, ÇÜ®c nhìn rõ khuôn m¥t cûa nhau sau bao
næm xa cách. Ngoài viŒc tâm s¿, hàn huyên, k‹ cho
nhau nghe nh»ng mÄu chuyŒn Ç©i cÛng nhÜ ñåo.
Ki‹m Çi‹m låi nh»ng sinh hoåt trong nh»ng næm qua,
thäo luÆn và hoach ÇÎnh chÜÖng trình sinh hoåt cho
nh»ng næm t§i. Anh ChÎ Em chúng ta còn có m¶t

nhiŒm vø l§n lao và h‰t sÙc quan tr†nglà bÀu Ban
ChÃp Hành cho nhiŒm kÿ t§i.
Qua Bän Tin sÓ 116 cûa AHVN, có š ki‰n cho r¢ng
H¶i ng¶ lÀn này nên giao trách nhiŒm hÜ§ng dÅn cho
nh»ng ngÜ©i ‘’trÈ ‘’ v§i Çày Çû khä næng và nhiŒt
huy‰t !!! CÛng có š ki‰n cho r¢ng chúng ta nên
thuy‰t phøc nh»ng anh chÎ ‘già ‘ v§i Çày Çû uy tín và
kinh nghiŒm ÇÙng ra lèo lái con thuyŠn. Có lë không
nên Ç¥t vÃn ÇŠ ‘già ‘ hay ‘trÈ ‘ ª Çây, miÍn sao anh
chÎ em chúng ta ÇÒng tâm nhÃt trí ch†n ÇÜ®c nh»ng
ngÜ©i Ç¢y Çû khä næng và Çåo ÇÙc. Không ai có th‹
phû nhân ÇÜ®c vai trò h‰t sÙc quan tr†ng cûa vÎ
TrÜªng Ban và nh»ng vÎ trong Ban ChÃp Hành.
Chính nh»ng vÎ này së hoåch ÇÎnh chÜÖng trình chÌ
Çåo và hÜ§ng dÅn m†i sinh hoåt cûa AHVN.
ChÜÖng trình có th¿c t‰, s¿ chÌ Çåo có sáng suÓt và
s¿ hÜ§ng dÅn có tÆn tâm thì m§i mong Çåt ÇÜ®c k‰t
quä mÏ mãn. Ngoài ra cÛng không nên quên r¢ng, s¿
tham gia h‡ tr® và Çóng góp cûa toàn th‹ anh chÎ em
AHVN chúng ta cÛng gi» m¶t vai trò không kém
quan tr†ngcho s¿ duy trì và phát tri‹n cûa t° chÙc...
’M¶t cây làm ch£ng nên non...’.
CÛng qua Ban Tin sÓ 116, v§i bài ‘Tän mån chuyŒn
chúng mình’ Anh TrÜªng Ban T° chúc H¶I ng¶ næm
2005 có tâm s¿ là mình tai Çi‰c không s®súng khi
ÇÙng ra lãnh trách nhiŒm t° chÙc H¶i Ng¶ Th¿c ra
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tai anh không Çi‰c, vì có lÀn nói chuyŒn qua ÇiŒn
thoåi v§i anh, tôi chÌ thì thÀm nhÜng anh nghe rÃt rõ .
NhÜ vây không phäi tai Çi‰c hay liŠu mång khi ÇÙng
ra nhÆn trách nhiŒm t° chÙc H¶i Ng¶ lÀn này, anh
TB Çã th¿c thi dúng tinh thÀn Bi, Trí, DÛng, châm
ngôn cûa GñPT. Vì tình thÜÖng vì š thÙc trách
nhiŒm vŠ s¿ tÒn vong và phát tri‹n cûa AHVN HN,
và vì s¿ can Çäm và hy sinh m¥c dù có nhiŠu trª ngåi
riêng tÜ, anh Çã không ngÀn ngåi lãnh trách nhiŒm
l§n lao này. CÛng th‰ anh chÎ em chúng ta tØ kh¡p
nÖi vŠ tham d¿ Hôi ng¶ cÛng Çã th¿c thi tinh thÀn Bi,
Trí, DÛng.

V§i tinh thÀn Bi, Trí, DÛng và v§i ‘Tâm Hòa ‘ th‹
hiŒn nÖi anh chÎ em chúng ta, H¶i Ng¶ AHVN næm
2005 ch¡c së Çåt ÇÜ®c thành công mÏ mãn. HËn g¥p
các anh chÎ trong H¶i ng¶ AHVN Ç‹ chúng ta cùng
nhau cÃt ti‰ng ca:
‘’Chúng ta là chim, bÓn phÜÖng bay vŠ Çây ...
A ñoàn ta vui, nào Çi kên ...
Giây thân ái lan r¶ng muôn nhà, tay s¡p xa nhÜng
tim không xa ...’’.

Xinh tốt như hoa sen, rạng ngời như bắc đẩu
Xin quay về nương náu, bậc thầy của nhân thiên
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Tre tàn
măng mọc
Anh ChÎ Em thÜÖng m‰n,
Tr©i Çã vào thu rÒi Çó. Th©i ti‰t se se lånh. Mänh vÜ©n TÎnh ñ¶ cûa chúng ta cÛng së thay chÒi nª l¶c, nh»ng
lá vàng së nh© cÖn gió nhË tØ tØ rÖi røng Ç‹ hòa v§i ÇÃt nuôi cây lá xanh tÜoi ÇÀy sÙc sÓng. Nh»ng cây tre già
trong vÜ©n Çã tØ lâu ch¡c chiu lo ch° ÇÃt thoáng r¶ng cho mæng m†c, nh»ng møt mæng Çáng yêu, m†c ÇŠu
m†c th£ng gi» v»ng ÇÙc tin dÛng mänh vÜÖn lên ch¡c ch¡n là không bao gi© m†c chÒng lên tre, cây tre già
luôn h‰t lòng h‰t då lo cho l§p TRÞ k‰ thØa.
H¶i ng¶ AHGñPTVNHN 2005 chúng ta phäi có b¢ng ÇÜ®c ngÜ©i TRÞ gi» mänh vÜ©n TÎnh ñ¶, có Çåo ÇÙc,
có Ç¶ dày gdpt, hoàn cänh sÓng v»ng vàng xÙ ngÜ©i. ñiŠu này Anh Chi Em cao niên (có cä Tâm Hòa) Çã d¿
tính tØ 5,6 næm nay vÅn chÜa th¿c hiŒn ÇÜ®c. H¶i ng¶ AHGñPTVNHN 2005 lÀn này n‰u không làm ÇÜ®c thi
10 næm n»a cÛng vÆy thôi (l©i Anh Nguyên Thông NñThÓng) hÜÖng linh Anh Tâm Hòa së phù h¶ chúng ta
tìm dÜ®c ngÜ©i TRÞ gi» vÜÖn TÎnh Ç¶ nói trên. Anh ChÎ Em HTr Trung niên, TrÈ muôn vàng thÜÖng yêu cûa
tôi Öi ,... Chúng ta häy góp š trao Ç°i v§i nhau cho thÆt sôi n°i Çi. ´t nhÃt cÛng không thua chuyŒn làm b‰p
mà Anh ChÎ Em dang thäo luÆn. Hãy månh dång tác Ç¶ng b¢ng cách ÇŠ xuÃt vài anh chi em k‰ thØa d‹ chúng
ta có š ki‰n.
Ô kìa ... Ngoài tr©i Milpitas(CA-USA) giông tÓ sÃm ch§p quá chØng. CÖn mÜa ÇÀu mùa quá Ü d» d¶i, trút
xuÓng xÓi xä. Nó không còn êm ä nhË nhàng nhÜ nh»ng cÖn mÜa ÇÀu mùa cûa nh»ng tháng næm trÜ§c.
Trong lúc cä nÜ§c My Çang kh° Çau vi cÖn bäo Katrina mÃy ngày qua, va cÖn bäo khác Rita dang tØ tØ kéo
Ç‰n.
Câu xin ChÜ PhÆt phù h¶ cho mänh vÜ©n TÎnh Ç¶ cûa chúng ta vÄn mäi an lành thanh tÎnh. Xin mÜa to gió
l§n ÇØng làm Ü§t cánh Sen tàn. Và cÛng nhÃt tâm nguyŒn cÀu nh»ng gi†t mÜa không bi‰n thành " gi†t buông,
gi†t v«, gi†t tan ngÆm ngùi ."

Tâm Trí - NguyÍn Quang Vui
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Tình lam không biên gi§i

Tuy‹n tÆp chào mØng H¶i Ng¶ AHVN 2005 - 32

Em...Từ Em độ Lượng...
Tâm Trí - Nguyễn Quang Vui
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Giới thiệu

THẾ HỆ
THỨ HAI
Nh»ng lÀn H¶i ng¶ trÜ§c cÛng có nhiŠu cháu thu¶c
th‰ hŒ thÙ hai tham d¿ v§i tÜ cách thân nhân cûa
Thành viên. LÀn H¶i Ng¶ 2005 này, Ç‹ Çáp Ùng bÓn
ch» ‘’Tre tàn mæng m†c’’ nhÜ trong bài vi‰t cûa anh
Vui, Ban T° ChÙc Çã chính thÙc m©i các cháu vŠ
tham d¿. N‰u Çåt ÇÜ®c tÌ sÓ thì së có m¶t bu°i sinh
hoåt Ç‹ thông cäm gi»a hai th‰ hŒ. Mong r¢ng nhiŠu
các cháu së vŠ tham d¿ H¶i ng¶.
Chúng ta Ç‰n v§i GñPT, sinh hoåt thÆt h‰t lòng,
nhÜng khi chúng ta nhìn låi con cháu thì lòng không
khÕi thÃy buÒn ngÖ ngÄn, vì thÃy nhiŠu con cháu
chúng ta Çã không thuÆn duyên Ç‹ ‘’nÓi nghiŒp’’ mË
cha. Các cháu Çã không có cÖ h¶i h†c hÕi Ç‹ v»ng
tin vào ñåo Pháp. Có cháu Çã dùng nh»ng gi© nhàn
r‡i Ç‹ Çi vào cu¶c sÓng không lành månh. NhiŠu
cháu Çã chuy‹n lòng tin.... CÛng có nh»ng cháu Çã
tØng Çi sinh hoåt GñPT nhÜng vì viŒc h†c viŒc làm
Çã không còn ti‰p tøc sinh hoåt ÇÜ®c..v..v..
M¶ng HÜÖng k‹ r¢ng: m¶t th©i gian HÜÖng dÅn cä
ba con gái Ç‰n Chùa sinh hoåt. NhÜng rÒi GñPT ª
Montreal - Canada cÛng không cÀm c¿ ÇÜ®c, các
cháu phäi ª nhà . ñ‰n khi cháu l§n Quÿnh HÜÖng
lÆp gia Çình sang ÇÎnh cÜ ª Vancourver g¥p GñPT
HuyŠn Quang là cháu Ç‰n sinh hoåt ngay . HiŒncháu
là ñoàn TrÜªng Çoàn Thi‰u N». Con gái cháu là
Quÿnh Tâm Çi sinh hoåt theo mË tØ khi còn nhÕ,

bây gi© là m¶t N» Oanh VÛ rÃt dÍ thÜÖng. ñiŠu này
cho chúng ta thÃy r¢ng các cháu không phäi không
muÓn nÓi ti‰p ÇÙc tin cûa cha mË mà vì không có cÖ
h¶i Ç‹ th¿c hiŒn mà thôi.
NhÜng bên cånh Çó, chúng ta cÛng thÆt vui mØng vì
còn có nhiŠu gia Çình các anh chÎ ª nÖi thuÆn tiŒn Ç‹
các cháu có th‹ Ç‰n sinh hoat GñPT. Các con cûa
các anh chÎ PhÓ, TuŒ Linh, Hoa, ThÎnh, Hoài, Khuê,
H¢ng, MÏ, Ki‹m, Châu ...... Và còn nhiŠu các cháu
mà gia Çình các anh chÎ ª xa, tôi không có tài liŒu.
Có nh»ng cháu vì m¶t lš do nào Çó không Çi sinh
hoåt GñPT, nhÜng tham gia nh»ng hoåt Ç¶ng khác,
ho¥c thÜ©ng vÅn tham d¿ nh»ng ngày h†p m¥t cûa
AHVNChúng tôi xin gi§i thiŒu m¶t sÓ nh»ng sinh
hoåt cûa các cháu mà chúng tôi có tài liŒu, hình änh.
N‰u tài liŒu Ç‰n sau, thì chúng së tìm m¶t cÖ h¶i
khác Ç‹ thông tin. Hy v†ng nh»ng trang gi§i thiŒu
này së ÇÜa các cháu xích låi gÀn nhau, hi‹u bi‰t nhau
và hy v†ng hÖn là ngày nào dó rÃt hoan nghênh các
cháu tr¿c ti‰p gia nhÆp Ç‹ trª thành Thành viên
chính thÙc cûa AHVN HN, nÓi ti‰p cha mË gi» cho
AHVN tÒn tåi.

DiŒu Thu - NguyÍn ThÎ Tâm
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Andy Phåm
( Con Anh chÎ SÖn)

TØ HuŒ
VÛ ThÎ MÏ Hånh
(con anh chÎ Khuê)

Lê Minh Châu
(Con anh chÎ Du & MÏ)

NguyÍn Ng†c Quÿnh Giao
(Con Anh chÎ Q. & Tâm)

TuŒ Quang
Thái Quang Minh Chính
( Con ChÎ Châu)

ñÒng Khánh Thûy
Nguyën ñÙc Hoài Khánh
(Con Anh chÎ Hoài)

ñ¥ng TrÀn ñÙc
(Con Anh ChÎ Hoa)

Nghiêm Quš
Ngô Lê Bích Khuê
(Con Anh ChÎ Thu & Mai)

Quäng Thành
NguyÍn Phúc Thái DÜÖng
(con chÎ Hæng)

Võ Væn Kim
( Con Anh ChÎ Phú )

Lê ñình Duy
(Con anh chÎ Du & MÏ)

ñ¥ng Ng†c Mai
(Con Anh ChÎ T. & Dung)
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ñ¥ng TrÀn Thùy Mai
(Con Anh ChÎ Hoa)

Võ Væn Minh
(Con Anh ChÎ Phú)

Sheila Phåm

(Con Anh ChÎ SÖn)

TrÀn Hoàng Minh ñoan
(Con anh chÎ PhÜÖng)

Minh HÆu
VÛ ThÎ HÒng Phúc
(con Anh chÎ Khuê)

Minh Th†
Ngô Lê Tr†ng ThuÃn
(Con Anh ChÎ Thu & Mai)

Tâm Hånh
ñoàn Quÿnh HÜÖng
(Con anh chÎ Chính & HÜÖng)

Phåm Minh Quí Tín
(con Anh chÎ Hùng)

Quÿnh Tâm
(Con cûa Q.HÜÖng và cháu
ngoåi cûa M¶ng HÜÖng)

Huÿnh PhÜÖng Linh
(Con anh chÎ T.& HÜÖng)

Ph° Trí
NguyÍn Toàn Michael
(Con anh chÎ Tín&Mai)

Phåm Minh Trí
(Con Anh Chi P.Tâm)
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NguyÍn Phúc Tú Quÿnh
(Con chÎ H¢ng)

ñ¥ng PhÜÖng Tùng
(Con Anh Chi T. & M.Dung)

Mathieu Miller NguyÍn
(Con anh chÎ HiŒu & Dung)

ñ‡ Cao LuÆn
(Con anh PhÓ & ñiŒp)

Phúc Vân
Ngô Lê Tr†ng TÜ©ng
(Con anh chÎ Thu & Mai)

TrÀn Quš Thiên ChÜÖng
(Con Anh Chí PhÜÖng)

NguyÍn ñÙc Hoài VÛ
(Con Anh chÎ Hoài)

Phåm Minh Nam Trung
(Con Anh ChÎ Hùng)

ñ¥ng TrÀn Thùy Dung
(Con anh chÎ Hoa)

Ph° Anh
NguyÍn Trâm Nancy
(Con anh chÎ Tín & Mai)

Bùi Th† Minh Tâm
(Con Anh Chi Thi)

Cao Thæng

ñ¥ng TuÃn ñÙc
(Con anh chÎ DÛng & Nga)
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M¶t vài hình änh sinh hoåt cûa th‰ hŒ hai

HÒng Phúc trong gi© sinh hoåt GñPT Ph° ñà

Duy, væn nghŒ GñPT Vån Hånh

MÏ Hånh, GñPT Ph° ñà

Minh Châu, GDPT Vån Hånh

MÏ Hånh, GñPT Ph° ñà

Chính, GñPT Liên Hoa
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Khánh, GñPT Ph° ñà

Q.HÜÖng & Q. Tâm, GñPT HuyŠn Quang Canada

Khánh, GñPT Ph° ñà

Tú Quÿnh, ñoàn Væn nghŒ GñPT Lâm Tÿ Ni

DÜÖng &Quÿnh, GñPT Lâm Tÿ Ni

Quÿnh & MÏ (Con ChÎ ThÎnh) , GñPT Lâm Tÿ Ni

Tuy‹n tÆp chào mØng H¶i Ng¶ AHVN 2005 - 41

Thùy Dung và...- Oanh VÛ GñPT Chùa Trúc Lâm Yên Tº

ñúc &Thùy Mai-Oanh VÛ GñPT Chùa TrúcLâmYênTº

Tân Khoa phÕng vÃn Thùy Dung (LHHH 2003)

Chính, GñPT Häi TriŠu Âm

Quÿnh Giao, GñPT Häi TriŠu Âm

Tân Khoa phÕng vÃn Chính (LHHH 2003)
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Chính & Q.Giao, GñPT Häi TriŠu Âm

Væn Minh v§i ñoàn ‘Kungfu’

Sheila, sinh h†at trong trÜ©ng hoc

MÏ Hånh(ngÜ©i mË) trong màn væn nghŒ LHHH 03

Các cháu Çi camping cùng các Cô, Chú, Bác

Các cháu Çi camping cùng các Cô, Chú, Bác
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Danh sách
Tham dự hội ngộ
Danh sách này chÌ có th‹ cÆp nhÆt Ç‰n h‰t ngày 9/12/05 vì báo lên khuôn ngày 10/12/05. Chúng tôi
xin cáo l‡i n‰u phi‰u tham d¿ Ç‰n sau ngày này và xin l‡i nh»ng vÎ không Ç‹ hình vì DiŒu Thu không
có tài liŒu. Và cÛng xin quš anh chÎ thông cäm cho nh»ng sai sót vì th©i gian quá ng¡n Ç‹ th¿c hiŒn.

Quš Anh chÎ em:

Nguyên Thông
NguyÍn ñình ThÓng (TV)

DiŒu Minh
Phåm Kim Chi (TV)

ThiŒn Ki‰n
Lê Hùng

DiŒu An
DÜÖng Khánh Ninh (TV)

DiŒu Hòa
Phåm ThÎ LŒ (TV)

DiŒu Thäo
Lê ThÎ Trà (TV)

ThiŒn Häi
Phåm Tr†ng SÖn (TV)

DÜÖng Båch Tuy‰t
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Tâm DiŒu
DÜÖng ThÎ MÏ (TV)

VÛ Th‰ Khanh

Minh TuÃn
Lê Væn Månh (TV)

DiŒu Hoa
Lê ThÎ Tuy‰t (TV)

DiŒu Ng†c
Cao Minh Châu (TV)

TuŒ Quang
Thái Quang Minh Chính

ñÙc Châu
NguyÍn Væn ñÎnh (TV)

Nguyên Sï
NguyÍn Væn Liêm (TV)

Phåm Månh Hùng (TV)

Liên HiŠn
ñ¥ng MÏ Châu

NguyÍn Bích Ng†c

ThiŒn Thanh
ñ¥ng ñình Khi‰t (TV)
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Tâm Trí

NguyÍn Quang Vui (TV)

DiŒu Thúy
Lê Xuân Mai (TV)

Nghiêm Quš
Ngô Lê Bích Khuê

Minh Th†
Ngô Lê Tr†ng ThuÃn

ñÙc Châu
VÛ Ng†c Khuê (TV)

Tâm Thanh
NguyÍn H»u L¶c (TV)

DiŒu Quÿnh
TrÀn HÒng Loan (TV)

Phúc Trung
Huÿnh Ái Tông (TV)

TÎnh Duy
Lê ThÎ Nhung (TV)

TrÀn Thanh MÏ (TV)

Häi TÎnh
NguyÍn Hoài (TV)

VÛ ThÎ Bích Nga
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NguyÍn Væn Quÿnh

DiŒu Thu
NguyÍn ThÎ Tâm (TV)

DiŒu HÜÖng
Lê ThÎ H¢ng

(TV)

HÒng Huy
ñ¥ng TrÀn Hoa (TV)

NguyÍn ThÎ Am
NguyÍn Ng†c Quÿnh Giao

Phúc ñåt
TrÀn Minh PhÜÖng (TV)

NhÜ Không
Võ væn Phú (TV)

Phúc ThÎnh
NguyÍn ñÙc CÜ©ng (TV)

Phúc TÎnh
Phåm Minh Tâm (TV)

NguyÍn HÒng Mai

Phåm ñ‡ Mai Khanh
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Phúc TuŒ
NguyÍn ñình Nam (TV)

DiŒu Lš
Phåm ThÎ HÜÖng

DiŒu Hoa
TrÀn ThÎ HÒng KhÜÖng (TV)

ñÙc Minh
NguyÍn H»u Th†

DiŒu Thanh
TrÀn thÎ Thanh Minh (TV)

Hoàng Tr†ng Tr» (TV)
(Hùng TÜ®ng)

Thiên ñ¥ng NguyÍn Væn Lâm (TV)
DiŒu Khoan
Lê ThÎ Dung (TV)

DiŒu HiŠn ñ¥ng Kim Hånh (TV)
ñ¥ng Kim ñoan (TV)

DiŒu Phúc
Phùng ThÎ Th† (TV)

DiŒu Quÿnh

Lê ThÎ Mai (TV)
(Chi Úc Châu)

Minh ñåt
ñ¥ng ñình DÛng
(M§i ÇÎnh cÜ tåi Hoa Kÿ
BTC m©i tham d¿)

DiŒu Minh
Lê ThÎ Tuy‰t Nga
(M§i ÇÎnh cÜ tåi Hoa Kÿ
BTC m©i tham d¿)
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Nh»ng Hình änh sinh hoåt kh¡p nÖi

Bu°i h†p ngày 3/10/2004

Bu°i h†p ngày 3/10/2004

Ngày Phát hành K› Y‰u 2005 6/8/05

Ngày Phát hành K› Y‰u 2005 6/8/05

Bu°i h†p quy‰t ÇÎnh và bÀu BTC H¶i Ng¶ ngày 6/8/05

Bu°i h†p quy‰t ÇÎnh và bÀu BTC H¶i Ng¶ ngày 6/8/05
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Camping cûa hai th‰ hŒ

ñón ti‰p Tâm DiŒu vŠ CalÎ - TÜ gia anh chÎ Hoa

ñón ti‰p Tâm DiŒu vŠ CalÎ - TÜ gia anh chÎ Hoa

ñón ti‰p Tâm DiŒu vŠ CalÎ - TÜ gia anh chÎ Hoa

ñón ti‰pAnh chi Thäo ThuÆn vŠ Cali - TÜ gia chÎ X.Mai

ñón ti‰pAnh chi Thäo ThuÆn vŠ Cali - TÜ gia chÎ X.Mai
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MiŠn ñông h†p m¥t

MiŠn ñông h†p m¥t

H†p bàn chÜÖng trình H¶i Ng¶

H†p bàn chÜÖng trình H¶i Ng¶

Thæm gia Çình DÛng Nga sang ÇÎnh cÜ tåi San Jose

Thæm gia Çình DÛng Nga sang ÇÎnh cÜ tåi San Jose
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Thành viên AHVN chi Úc Châu

cùng v§i các GñPT

GñPT (ª ViŒt Nam) th¿c hiŒn quÏ TØ Bi

Và cùng sinh hoåt v§i các cháu cô nhi

ChÎ HÒng Loan phát quà cho co nhi trong chuy‰n vŠ ViŒt
Nam (Nhóm cha mË TØ ThiŒn)

AnhVui(HT sáng lÆp ADATñA)vŠ thæm Hæu thân cûa ñoàn
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•ảnh Nam Thu
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