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Kính gửi: Chư tôn túc Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư, Đại đức Tăng Ni.  
 
                Quý Cư sĩ Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài  

Hoà chung không khí đại hoan hỷ và hòa hợp của Tăng Ni, Phật tử trên khắp hành tinh, hôm nay các cấp 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cũng như mỗi cơ sở tự viện trong toàn quốc, Tăng Ni, Phật tử cả nước long 
trọng tổ chức Đại lễ kỷ niệm ngày đản sinh của Đức Từ Phụ Giáo chủ Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật – Phật 
lịch 2553, dương lịch 2009.  
 
Thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh và nhân danh cá nhân, Tôi có lời cầu chúc đến Chư tôn 
đức Giáo phẩm, cùng toàn thể Quý vị Đại đức Tăng Ni, Cư sĩ Phật tử ở trong nước và ở nước ngoài thân tâm 
thường an lạc, Phật sự thành tựu.  
 
Kỷ niệm ngày Đản sinh của Đức Bản Sư là sự kiện quan trọng của mỗi người Phật tử, đó cũng là cơ duyên 
để mỗi chúng ta khẳng định sự trong sáng của giáo lý Đức Phật và sự đóng góp của Phật giáo trong suốt 
chiều dài hơn 2500 năm qua đối với nhân loại.  
 

Tư tưởng giáo lý về hoà bình, từ bi, hỷ xả, vô ngã, vị tha và tự giác ngộ đối với 
chính bản thân mỗi người vẫn luôn là kim chỉ nam đối với người con Phật trên con 
đường tu tập và phụng sự đạo pháp, dân tộc, đó cũng là tư tưởng phù hợp với sự 
tiến bộ xã hội.  
 
Đây chính là cốt lõi mà chúng ta cần phải nhận thức đúng đắn và trên cơ sở đó 
đưa ra những giải pháp thích hợp trong việc giải quyết những vấn đề của thời đại 
như nghèo đòi, chiến tranh, xung đột tôn giáo, sắc tộc và công bằng xã hội.  

 
Hai nghìn năm hiện diện, đồng hành với dân tộc và trở thành tôn giáo của dân tộc, Phật giáo Việt Nam luôn 
phát huy những giá trị tích cực của giáo lý Đức Phật, góp phần tích cực đối với sự nghiệp xây dựng và phát 
triển đất nước. Nhiều hoạt động Phật sự ích đạo lợi đời được các cấp Giáo hội Phật giáo Việt Nam và cá 
nhân mỗi Tăng Ni, Phật tử quan tâm chú trọng, triển khai toàn diện không chỉ ở trong nước mà còn đối với 
cộng đồng quốc tế và cộng đồng Phật tử Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài.  
 
Thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Tôi có lời tán thán công đức đến các cấp Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam cũng như cá nhân mỗi chư tôn Giáo phẩm và Tăng Ni, Phật tử đã không ngừng tinh tấn, 
phụng sự đạo pháp và dân tộc để Phật pháp được xương minh, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc.  
 
Nhân dịp ngày Đản sinh của Đức Bản Sư, Tôi kêu gọi các cấp Giáo hội Phật giáo Việt Nam và mỗi Tăng Ni, 
Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài với vai trò trách nhiệm của mình hoàn thành tốt mọi Phật sự 
để thiết thực chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội và Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Thế giới 
lần thứ VI được tổ chức tại Việt Nam vào trung tuần tháng 11 năm 2010.  
 
Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tác đại chứng minh.  
 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM  
 

Pháp chủ  
 

Hòa Thượng THÍCH PHỔ TUỆ  
 

 
Đức Pháp Chủ 
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Hơn 26 thế kỷ trôi qua, nhưng  
nhân loại vẫn còn nhớ hình  bóng 
của một vị Phật đản sinh, khi 
Ngài cất lên tiếng rống sư tử làm 
chấn động mười phương với câu 
nói “Thiên thượng thiên hạ, duy 
ngã độc tôn” tại vườn Lâm Tỳ Ni.  

Ngài chào đời như ánh bình minh 
rực rỡ, như đóa đàm ưu bừng nở, 
gió nhạc êm đềm, chim hót líu lo, 
núi Tu di cúi đầu đón mừng bậc 
Thầy nhân thiên ba cõi. Ngài 
hướng về phía Bắc, ung dung đi 
trên bảy đóa sen vàng, một tay chỉ 
trời, một tay chỉ đất làm chấn 
động cả vũ trụ càn khôn. Như 
vậy, lần đầu tiên trong nhân loại, 

tin mừng thật sự đã đến với nhân 
thiên. 

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất 
thân từ dòng dõi Sakya (Thích 
Ca) con vua Tịnh Phạn nổi tiếng 
là người hiền đức. Bản thân Ngài 
là một vị hoàng tử văn võ song 
toàn, sức khỏe phi thường, tướng 
hảo trọn vẹn không ai sánh bằng 
nên được vua cha, quần thần và 
toàn dân yêu quý. Tuy nhiên, dù 
có những khả năng vẹn toàn như 
vậy, được kính trọng tuyệt đối và 
chìu chuộng hết mực nhưng Ngài 
không bao giờ tự mãn với tài 
năng, uy quyền hay những thứ 
cao sang. Trái lại, tiền tài, danh 

vọng, sắc đẹp, yến tiệc - những 
điều mọi người đều ham muốn - 
thì với Ngài, chúng chỉ là những 
sợi dây xiềng xích trói buộc con 
người trong đêm trường tăm tối 
và trôi lăn mãi trong vòng sinh tử. 
Ngài thấy rõ: vật chất xa hoa hay 
tài sản, của cải của con người ở 
cõi Ta bà chỉ là giả tạm, khi mãn 
duyên phàm cũng chỉ là một nắm 
tay không. Từ đó, Ngài đã quyết 
chí xuất gia tìm con đường giải 
thoát cứu khổ nhân loại. Bằng tất 
cả nghị lực phi thường, Ngài dấn 
thân vào cuộc đời mong tìm ra 
con đường sống an bình vĩnh cửu 
cho chính mình và tất cả chúng 
sinh. 

"Ở ngay giữa chốn nhân sinh 
Mặc người tham ái nếu mình thảnh thơi 
Sống không dục vọng như người 
Thật là sung sướng, cuộc đời thơm hương”.      Pháp Cú 199 
 

Trải qua bao năm tháng gian khổ 
tầm sư học đạo với các nhà tiên 
tri nổi tiếng, Ngài nhận thấy hiểu 
biết của họ cũng chỉ hạn hẹp 
trong vòng khổ đau, sinh tử của 
loài người. Vì thế, Ngài đã nỗ lực 
tìm một cuộc sống vượt ra ngoài 
tầm chi phối bởi quy luật vô 
thường. Sau năm năm tầm sư học 
đạo, sáu năm khổ hạnh chốn rừng 
già, bốn mươi chín ngày đêm 
thiền định dưới cội cây Bồ đề, 
Ngài liền giác ngộ chứng được 
Tam minh gồm: Túc mạng minh, 
Thiên nhãn minh và Lậu tận minh 
cùng Lục thông quảng đại. 

Tam minh và Lục thông không 
phải là cái gì bí hiểm khó hiểu 
khó tin, mà đó là tiềm năng vốn 
có của con người. Nếu ai biết 
thực tập và hành trì đúng pháp 
trong cuộc sống hiện tại thì sẽ đạt 
được khả năng siêu việt ấy, bởi 
Phật tính luôn sẵn có trong lòng 
của mỗi chúng ta, chỉ vì ta chưa 
biết khám phá và khai thác mà 
thôi. Nguyên nhân là bởi con 
người có quá nhiều tham vọng và 
sân si, làm mất bản tính sáng suốt 
và năng lực đặc biệt của chính 
mình. Theo lời Phật dạy, chúng ta 
dùng thiền định để diệt trừ tham, 

sân, si thì tâm thức từ đây mới 
lắng yên và mở mang trí tuệ, mới 
thấy được chính ta là vị cứu tinh 
của ta, chính ta là vị bảo hộ của 
ta. Đức Phật cũng khẳng định, 
mọi người đều có đủ điều kiện để 
đạt đến sự chứng đắc và trí tuệ 
sáng suốt giống như Ngài. Và 
chính Ngài là người đầu tiên của 
nhân loại chứng minh được khả 
năng lớn lao ấy.  

 
“ Tự mình là vị cứu tinh 
Tự mình nương tựa vào mình tốt thay 
Nào ai cứu được mình đây 
Tự mình điều phục hằng ngày cho chuyên 
Như thành điểm tựa khó tìm.” Pháp Cú 160 
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Với khả năng sau khi chứng ngộ, 
suốt bốn mươi chín năm thuyết 
pháp truyền bá tư tưởng Phật 
giáo, Đức Phật sẵn sàng giúp đỡ 
bất cứ ai có nhân duyên với Phật 
đạo và khai thác tài năng tiềm ẩn 
của chính họ để nâng cao đức 
hạnh và trí tuệ Bát nhã. Ngài cũng 
đã thể nghiệm trọn vẹn tinh hoa 
của tuệ trí trong suốt cuộc hành 
trình giáo hóa độ sinh. Không 
những giúp cho mọi người thân 
tâm an lạc mà còn giúp họ chặt 
đứt được tham, sân, si và đoạn trừ 
phiền não nhiễm ô.  

Đức Phật là một nhà giáo dục đại 
tài. Những lời Ngài dạy không 
dành riêng cho một hạng người 
nào mà cho tất cả mọi người, tất 
cả chúng sinh trên cõi thế gian. 
Những ai nỗ lực thực hành theo 
lời chỉ dạy ấy chắc chắn sẽ gặt hái 
được nhiều kết quả tốt đẹp. 

Ngày Phật đản - ngày đại lễ quan 
trọng nhất cho hàng Phật tử trên 
khắp hành tinh này hướng về 
tưởng niệm và đền đáp lại công 
ơn to lớn và quý báu của Đức Từ 
phụ, chúng ta hãy thành kính 

dâng lên năm phần hương giới - 
định - tuệ - giải thoát - giải thoát 
tri kiến để cúng dàng Ngài, 
nguyện đời đời, kiếp kiếp gieo Bồ 
đề quyến thuộc cùng Ngài và cố 
gắng thực hành giáo pháp mà 
Ngài đã truyền đạt từ bấy lâu nay. 
Với những ai là Phật tử, dù tại gia 
hay xuất gia hãy siêng năng thực 
hành hạnh bố thí, trì giới, tham 
thiền, hướng tâm đến trí tuệ giải 
thoát như lời dạy:

“Dầu lợi người bao nhiêu 
Chớ quên phần tự lợi 
Nhờ thắng trí tự lợi 
Hãy chuyên tâm lợi mình.”                      Pháp Cú 166 
 

Điều quan trọng trong thực tế là 
chúng ta cần có chính kiến tin 
tưởng và biết rõ nghiệp quả làm 
phúc thì hưởng phúc, làm ác chịu 
khổ, tà kiến cần được loại trừ. 
Suốt bốn mươi chín năm tuyên 
thuyết, Ngài luôn khuyên chúng 
ta tự mình thắp đuốc mà đi để đến 
được bờ giác ngộ. 

Ngày nay, người đương thời đều 
tôn vinh Đức Phật Thích Ca Mâu 
Ni là đấng siêu phàm, xuất chúng, 

nhưng Ngài luôn khẳng định rằng 
mình chỉ là một con người đã tìm 
thấy được nguyên nhân tạo nên 
đau khổ và hạnh phúc của muôn 
loài. Chính vì thế, Đức Phật đã 
chỉ dạy cho con người con đường 
tiến lên một cuộc sống chân, 
thiện, mỹ, vĩnh hằng, bất biến, rời 
xa được vòng sinh tử luân hồi từ 
lục đạo khổ đau. Còn Ngài lại chỉ 
luôn coi mình là một vị đại đạo 
sư, người chỉ ra con đường đúng 
đắn để đưa chúng sinh ở cõi nhân 

gian đến thế giới an lành vĩnh 
cửu. 

Kỷ niệm Phật đản PL.2553 tưởng 
nhờ đến Đức Từ Phụ - bậc khai 
đạo, chúng ta hãy an trú và tạo 
điều kiện an lành cho tâm Phật 
của mỗi người được đản sinh. 
Nghĩa là chúng ta cần phải đi theo 
Bát chính đạo chuyển vận con 
đường thoát khổ để tự đem lại 
hạnh phúc cho mình và cho 
người, như Ngài đã dạy: 

 
“Thuận tu chính đạo cao vời 
Bao nhiêu khổ não tức thời tiêu tan 
Sau khi chứng ngộ đạo vàng 
Biết phương cách diệt muôn vàn chông gai 
Diệt bao chướng nghiệp hại người 
Đó là con đường ta dạy các ngươi.”    Pháp Cú 275 

Khi thực sự có thực hành Phật 
pháp thì không những chúng ta 
đạt nhiều an lạc mà còn làm cho 
giáo pháp được truyền bá lâu dài. 
Có như vậy, chúng ta mới xứng 
danh là những người con Phật. 

Nếu tất cả những ai biết ứng dụng 
lời dạy của Ngài thể nghiệm trong 
cuộc sống đời thường chắc chắn 
đều học được rất nhiều, tịnh hóa 

được bản tâm và giúp đỡ mọi 
người cùng thăng hoa trên bước 
đường tu. Pháp bảo của Đức Phật 
vẫn mãi mãi hiện hữu trong lòng 
của mỗi chúng ta. Mỗi khi thực 
hành Pháp bảo có chính niệm 
thành tựu được tâm bình yên, 
trong sạch là chúng ta đang sống 
với tỉnh thức, với ý niệm giải 
thoát. 

Một lần nữa, nhân mùa Phật đản 
PL.2553, cầu mong tất cả Tăng 
Ni, Phật tử đều ứng dụng đúng 
tinh thần lời Phật dạy để đạt được 
khả năng siêu việt, không còn bị 
khổ đau chi phối và giúp cho 
người khác cũng được an vui, lợi 
lạc trong Chính pháp.

 

TT Thích Bảo Nghiêm (Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương)  
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Tin Tức Sinh Hoạt 
 
 
TTHuế : GĐPT Phú Vang tổ chức lễ hiệp kỵ 
cho hương linh tiền bối hữu công, thánh tử 
đạo, gia trưởng, huynh trưởng và đoàn sinh 
GĐPT. 
 

Sáng ngày 15 tháng 2 
năm Kỷ Sửu ( 
11/03/2009 ) tại tổ 
đình Ba La Mật, 
GĐPT huyện Phú 
Vang đã tổ chức lễ 
hiệp kỵ cho chư 
hương linh tiền bối 

hữu công, thánh tử đạo, gia trưởng, huynh trưởng 
và đoàn sinh quá cố. 
Tham dự lễ hiệp kỵ có TT Thich Trí Đạo – UV 
BTS, Chánh Đại Diên Phật giáo huyện Phú 
Vang; TT Thích Thế Trang – phó Ban đại diện, 
Đại đức Thích Thương Chiếu – Phó Ban Đại diện  

Về phía Phân ban hướng dẫn có anh Phùng Hữu 
Huy - Phó trưởng ban trường trực GĐPT Thừa 
Thiên Huế, anh Ngô Quý Hiền Triết - Phó trưởng 
ban GĐPT Thừa Thiên Huế, anh Lê Quý Dung - 
Phó trưởng ban GĐPT Thừa Thiên Huế, anh 
Trần Vĩnh Tư - UV BHD GĐPT Thừa Thiên 
Huế, anh Nguyễn Văn Tải - trưởng BĐH GĐPT 
huyện Phú Vang, quý đại diện Ban điều hành 
GĐPT các huyện Hương Trà, Phong Điền, 
Quảng Điền và hơn 300 đạo hữu, huynh trưởng 
trong toàn huyện cũng về tham dự. 
 Trong buổi lễ, chị Tâm Ngọc - Nguyễn Thị 
Minh Nguyệt thay mặt cho huynh trưởng và đoàn 
sinh đã đọc bài cảm niệm, tưởng nhớ đến các 
hương linh đã có công sáng lập ra GĐPT Việt 
Nam nói riêng và GĐPT huyện Phú Vang nói 
chung. Chị Nguyệt cũng nhắc nhở các huynh 
trưởng, đoàn sinh chúng ta phải cố gắng tu học 
để không phụ lòng các anh chị đã đi trước.   
 
( Minh Luật - GĐPT Cự Lại - Huế ) 

 
TT.Huế hiệp kỵ 

Tin 
Tức 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin 
Tức 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin 
Tức 

Lâm Đồng: GĐPT Đơn Dương mở trại Lục 
Hòa lần thứ nhất 
Linh Toàn - Quang Thành (phattuvietnam.net) 

Hội trại diễn ra vào hai ngày 19 và 20/3 vừa qua 
tại chùa Giác Quang huyện Đơn Dương với sự 
quang lâm chứng minh của HT. Thích Pháp Chiếu 
- Trưởng Ban Trị Sự Phật Giáo tỉnh Lâm Đồng, 
TT. Thích Minh Chiếu - Trưởng Ban Hướng dẫn 
Cư sỹ Phật Tử, ĐĐ. Thích Chúc Hiện, ĐĐ Thích 
Phương Qui chánh – phó Ban Đại Diện Phật Giáo 
huyện Đơn Dương.  

Tham dự hội trại còn có lãnh đạo quí cấp chính 
quyền, quí ban ngành tại địa phương và trên 250 
trại sinh thuộc các phân ban gia đình Phật tử  toàn 
huyện đã đến chia vui, động viên, tặng hoa cổ vũ 
và tham gia mừng hội trại. 

 

Trại lục hòa 

Thông qua các hoạt động như: Thi hoá trang, rung 
chuông vàng, liên hoan văn nghệ, tiểu phẩm, lửa 
trại v.v… các huynh trưởng gia đình Phật tử đã 
hướng dẫn, rèn luyện cho các trạii sinh có thêm 
nhiều kiến thức về giáo lý phật pháp, văn hoá giao 
tiếp xã hội, kỹ năng sinh hoạt tập thể…   

Được biết sau hội trại ban tổ chức sẽ tuyển chọn  
bồi dưỡng một phân ban để chuẩn bị tham dự hội 
trại gia đình Phật tử tại các tỉnh Tây Nguyên dự 
kiến sẽ diễn ra trong tháng 7 năm 2009 sắp tới.  
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Tp.HCM: Lễ phát chứng chỉ các bậc học Huynh trưởng 2008 và khai khóa tu học Huynh trưởng 2009 
 

Sáng ngày 15/03/2009 tại chùa Vĩnh Nghiêm, Phân ban HD GĐPT TP Hồ Chí Minh, 
đã tổ chức Lễ phát chứng chỉ các bậc học năm 2008, thi vượt bậc cho đoàn sinh, thi 
kết khóa cho Huynh trưởng các bậc Kiên - Trì - Định, và khai khóa tu học cho 
Huynh trưởng năm 2009.  

Bằng niềm tin mãnh liệt vào Đạo pháp và Dân tộc, nhiều thế hệ Huynh trưởng với 
tấm lòng tự nguyện, hy sinh dìu dắt đàn em trên bước đường tu học, rèn luyện đạo 
đức, thực hiện sứ mệnh của người huynh trưởng GĐPT Việt Nam. Thực hiện niềm 

tin đó, TW GĐPT Việt Nam đã tu chỉnh chương trình tu học, huấn luyện 
từ Huynh trưởng đến Đoàn sinh để theo đà tiến bộ của xã hội và khế lý, 
khế cơ, khế thời hòa nhập vào dòng chảy tiến bộ của khoa học và trí tuệ.  
 
Đối với GĐPT Thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện chương trình tu học 
của TW đề ra và phương hướng hoạt động 2009 của Phân ban, Phân ban 
đã tổ chức các khóa học Huynh trưởng dài hạn cho Huynh trưởng các 
đơn vị, qua các khóa Kiên – Trì – Định liên tục từ năm 2006 đến nay với 
mục đích tạo điều kiện cho hàng Huynh trưởng kế thừa thâm nhập Phật 
pháp và hiểu biềt về GHPGVN cũng như các kiến thức, kỹ năng chuyên 

môn, tự trang bị cho mình một kiến thức khả dĩ để hướng dẫn đàn em tại các 
đơn vị.  
 
Quan trọng là mỗi Huynh trưởng phải hiểu hết trách nhiệm và nhiệm vụ của 
mình đang làm cho tổ chức GĐPT. Có học phải có hành, nghĩa là tự thân tu 
tập theo giáo lý Phật đạo. Tự hoàn thiện bản thân, về tác phong đạo đức. Tạo 
niềm tin cho các em, quan trọng hơn là mỗi Huynh trưởng phải biết giữ 
danh dự cho bản thân, cho tổ chức từ đó tạo niềm tin đối với anh chị Trưởng 
và phụ huynh Đoàn sinh, để họ yên tâm gửi con em đến với tổ chức GĐPT.  
 
Trên tinh thần đó sáng ngày 15/03/2009 tại chùa Vĩnh Nghiêm, Phân ban 
HD GĐPT TP Hồ Chí Minh, đã tổ chức Lễ phát chứng chỉ các bậc học năm 

2008, thi vượt bậc cho đoàn sinh, thi kết thúc khóa cho Huynh trưởng các bậc Kiên - Trì - Định, và khai khóa 
tu học cho Huynh trưởng năm 2009.  
 
Trong buổi lễ này Huynh trưởng và Đoàn sinh Gia đình Phật tử hân hạnh đón tiếp TT. Thích Đạt Đạo, Phó 
Trưởng ban HDPT T.Ư GHPGVN; TT Thích Chơn Không, Phó ban Thường trực Ban hướng dẫn Phật tử 
TPHCM; ĐĐ Thích Giác Hiệp, Cố vấn giáo hạnh Gia đình Phật tử Vĩnh Nghiêm. Huynh trưởng cấp Dũng 
Tâm Duệ Nguyễn Đức Châu, Trưởng PBHD GĐPT TP.HCM, cùng các anh chị Huynh trưởng PBHD GĐPT 
TP.HCM đến tham dự cùng hơn 200 Huynh trưởng và Đoàn sinh đến thi vượt bậc, nhận chứng chỉ và khai 
khóa tu học.  
      

 
 

Lễ khai khóa tu học 
Huynh trưởng năm 2009 

Huynh trưởng các bậc về tham 
dự khai khoá  

Phát thưởng cho những Huynh 
trưởng đã có những thành tích 
cao trong quá trình tu học. 

                                                                                                                                                           Quốc Tuấn 

 
Lễ khai khóa tu học 
Huynh trưởng 2009 

 
      Đoàn sinh thi vượt bậc 

 
   
Huynh Trưởng thi kết khoá.  
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PBHD GĐPT TW triển khai công tác Phật sự năm 2009 

Sinh hoạt của GĐPT cần được đổi mới để đạt hiệu quả tốt nhất, phù hợp với xu thế phát triển xã hội.  

Sáng 20/03/2009 tại Chùa Pháp Lâm - Văn phòng Phân ban HD/GĐPT Thành phố Đà Nẵng, Phân Ban HD 
GĐPT Trung Ương đã tổ chức cuộc họp triển khai công tác Phật sự năm 2009.  

 

Cuộc họp đặt dưới sự chủ tọa của anh Thiện Điều Nguyễn Thắng Nhu - Trưởng Phân ban HD/GĐPT TW 
cùng với quý anh Tâm Duệ Nguyễn Đức Châu, Nguyên Trừng Nguyễn Văn Quýnh và Tâm Giới Phan Ngọc 
Thảo - Phó Phân ban HD/GĐPT TW. Quý anh chị thành viên Phân ban TW và đại diện các tỉnh Quảng Trị, 
Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Đắc Lắk, Kontum và Lâm 
Đồng cùng về tham dự.  

Cuộc họp đã thảo luận 18 mục, trong đó có các mục quan trọng như :  
 
- Biên soạn Tài liệu Tu học.  
- Nghiên cứu cải tiến phương cách sinh hoạt, tu học của GĐPT.  
- Thảo luận đôn đốc lớp học bậc Lực III, giao cho Phân ban HD các Tỉnh, Thành tổ chức học chu đáo năm 
thứ 3 & 4.có kế hoach tổ chức thi kết khóa từng năm.  
- Tổ chức Trại họp bạn các tỉnh Tây Nguyên.  
- Phát triển trang web GĐPT Việt Nam và Diễn đàn Lam (www.giadinhphattu.vn), đề nghị các tỉnh nên 
thành lập Box cho đơn vị và cử người quản lý để giao lưu học hỏi. Kêu gọi các Huynh Trưởng lớn tuổi tham 
gia.  
- Tiếp tục cấp thẻ Huynh trưởng cho cấp Tấn, cấp Tín; sẽ có kế hoạch nghiên cứu Trung Ương cấp hay giao 
cho các Tỉnh.  
- Tổ chức thăm viếng các đơn vị Tỉnh còn yếu để động viên...  
Kết luận từ phiên họp, sinh hoạt của GĐPT cần được đổi mới để đạt hiệu quả tốt nhất, phù hợp với xu thế 
phát triển xã hội.  
Nhân trong cuộc họp nầy, toàn thể anh chị trong Phân ban TW đã đến thăm anh Nguyên Tú - Trần Hạp đang 
điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng  
 
Cuộc họp kết thúc vào lúc 16g30 cùng ngày.  

Như Kim  
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Đà Nẵng: GĐPT quận Sơn Trà khai khóa hàm thụ Huynh trưởng bậc Kiên – Trì 
 

Sáng nay vào lúc 8h00 ngày 22/03/2009 GĐPT Quận Sơn Trà, Đà Nẵng đã long trọng tổ chức 
lễ khai khóa hàm thụ Huynh trưởng 2 bậc Kiên - Trì, Tại chùa Mỹ Khê. Buổi lễ diễn ra dưới 
sự chứng minh của Đại Đức Thích Quảng Hạnh, Đại Đức Thích Pháp Ý và Ni Sư trú trì Thích 
Nữ Thông Đạo. cùng toàn thể 80 học viên và 15 huynh trưởng trong BĐH khóa học.  

Phát biểu trong lời diễn văn khai khóa HT Thị Thiện – Hồ Văn Mười đã nói: "thế hệ trẻ hôm 
nay là nền móng vững chãi cho tương lai của tổ chức, tinh thần lý tưởng và ý chí kiên cường 
phụng đạo giúp đời của một người phật tử phải luôn đi đầu... Sống trong lòng giáo hội được 
sự chở che đùm bọc yêu thương của quý chư tôn đức, là một người Huynh trưởng chúng ta 
phải lãnh nhiệm được vai trò mà Giáo hội giao cho…" Không chỉ vậy, HT cấp Tấn Thị Sơn – 

Huỳnh Ngọc Lâm khi phát biểu anh còn nhấn mạnh "vai trò của một người Huynh trưởng trẻ và sự kỳ vọng 
của tổ chức vào lớp lớp đàn em sau này, anh thiết tha mong nghĩ tuổi trẻ phải ra sức học tập không chỉ hôm 
nay, ngày mai  mà mãi mãi khi chúng ta còn có cơ duyên thuận tiện..."  

 
 
          Giờ học của bậc Trì                                                                                          Giờ giải lao  
 
Và để nói lên được sự quyết tâm, của toàn thể học viên trước những lời huấn từ, và đáp lại sự kỳ vọng của 
các bậc đàn anh đàn chị đi trước, một học viên đại diện cho toàn thể 2 bậc Kiên Trì đã nói lên sự xúc cảm 
của mình: "trước sự quan tâm thương tưởng của quý Chư tôn đức và các anh chị HT trong PBHD GĐPT Đà 
Nẵng đối với lớp trẻ ngày nay xin hứa sẽ đem hết sức mình tu tập để trở thành một người Phật tử chân chánh 
góp phần phụng đạo giúp đời như lý tưởng và mục đích của tổ chức đề ra..."  
                                                                                                                                          Đồng Lực  
 
 

 
TP.HCM: GĐPT hỗ trợ lễ cung nghinh Phật Ngọc  
 

Chiều chủ nhật, ngày 29/03/2009,  tại chùa Phổ Quang, Q.Tân 
Bình, TP. HCM, hơn 400 Huynh trưởng, đoàn sinh GĐPT thuộc 
PBHD GĐPT TPHCM, đã tề tựu đông đủ và sẵn sàng cho công 
tác hỗ trợ lễ cung nghinh Phật Ngọc. Tại đây anh chị em áo Lam 
đã hỗ trợ Ban tổ chức buổi lễ trong việc dâng hoa, trực và bảo vệ 
lễ đài, làm hàng rào danh dự để chào đón quý tăng ni và quan 
khách, và giữ gìn trật tự. Buổi lễ đã thành công tốt đẹp. 
 
 

 
 

 
 

Đà Nẵng 

 

 
 

Hơn 400 anh chị em 

Huynh trưởng - Đoàn sinh  cùng về tham dự 
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PBHD GĐPT TW : họp triển khai chi tiết công tác Phật sự năm 2009 tại khu vực phía nam 
 
 

Sáng ngày 29/03/2009 tại chùa Phổ Quang, TP. HCM - Văn 
phòng Phân BHD GĐPT TP.HCM, PBHD GĐPT Trung Ương đã 
họp triển khai công tác Phật sự năm 2009 theo kế hoạch đã được 
thông qua tại cuộc họp của Phân BHD GĐPT TW vừa diễn ra vào 
ngày 20/03/2009 tại Đà Nẵng, đến tham dự cuộc họp có sự góp 
mặt của đại diện PBHD GĐPT các Tỉnh, Thành phía nam : Với sự 
hiện diện của :  
 

 
- Huynh trưởng cấp Dũng Tâm Duệ - Nguyễn Đức Châu, Phó Phân ban TT. Phân ban HD/GĐPT TW.  
- Huynh trưởng cấp Tấn Diệu Thiện - Trần Thế Mỹ, Phó Phân ban  
- Huynh trưởng cấp Tấn Thị Bá - Huỳnh Văn Tùng, Phó Thư ký  
- Huynh trưởng cấp Tấn Tịnh Uyển Nguyễn Thị Oanh - Thủ quỹ Phân ban  
 
Cùng quý anh chị Ủy viên PBHD GĐPT TW:  

chị Tịnh Phúc, chị Nguyên Toàn, anh Tâm Thông - 
Nguyễn Hữu Việt, anh Tâm Quang - Nguyễn Văn Mẫn, 
anh Tâm Tráng - Nguyễn Văn Giỏi, anh Lê văn Tín, anh 
Nguyễn Trung Chánh, anh Nguyễn Ngọc, anh Nguyễn 
Tư Ngân, Phạm Dự, bác Trần Văn Lễ... và đại diện Phân 
ban HD GĐPT các tỉnh thành phía nam gồm: Bình 
Phuớc, Gia Lai, Tây Ninh, Trà Vinh, Đồng Nai, Sóc 
Trăng, Kiên Giang, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận, Bình 
Dương, Vĩnh Long, Bạc Liêu và TP. Hồ chí Minh.  
 
Sau phần nghi thức GĐPT như thuờng lệ, anh chị em áo 
Lam đã vinh dự cung đón Hòa thượng Thích Thiện Tánh, Phó Trưởng ban TT BTS THPG TP.HCM đến 
thăm. Hòa thượng đã phát biểu nhắn gửi đến các anh chị em áo Lam trong công tác tu học và phát triển 
GĐPT. Cuộc họp này nhằm triển khai chi tiết công tác Phật sự năm 2009 theo kế hoạch đã được thông qua 
tại cuộc họp của Phân BHD GĐPT TW vừa diễn ra vào ngày 20/03/2009 tại Đà Nẵng, đến Phân ban các tỉnh 
thành phía nam, dưới sự điều khiển của anh Tâm Duệ Nguyễn Đức Châu - Phó PB TT . PB HD GĐPT TW. 
Cuộc họp đã đón nhận những ý kiến đóng góp để xây dựng và phát triển các PBHD GĐPT các tỉnh thành.  

 
Cuộc họp đã diễn ra thắm đượm tình lam, và 
kết thúc vào lúc 15h00 cùng ngày.  

 
 

 
 
 
 

Quốc Tuấn. 
 

 
Anh chị em chăm chú lắng nghe lời tâm sự của thầy.  

 
 

Anh chị em áo Lam chụp hình lưu niệm trước tôn tượng Phật ngọc 
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Rộn Ràng Ngày Dũng Truyền Thống GĐPT 
Nhân kỷ niệm ngày xuất gia của Thái tử Tất Đạt Đa và cũng là ngày Dũng truyền thống, các huynh trưởng và Đoàn 
sinh ngành Nam khắp nơi đã rộn ràng tổ chức các hoạt động về nguồn, công tác xã hội, giao lưu và vui chơi đầy ý 
nghĩa.                         Thực hiện: Quốc Tuấn, Ngọc Thúy  và nhóm CTV miền Trung. (Theo GiacNgo Online) 

Tại TP.HCM:  

Tập trung vào công tác xã hội 

Từ 7h sáng ngày 01-3-2009, hơn 
200 huynh trưởng nam, đoàn 
sinh ngành thanh - thiếu nam 
GĐPT đã tập trung tại chùa 
Long Hoa Cổ Tự, quận 7, 
TP.HCM để giao lưu và làm 
công tác xã hội. Đúng 8h sáng, 
lễ khai mạc đã diễn ra tại hội 
trường cơ sở Nuôi dạy Trẻ Mồ 
côi chùa Long Hoa. Đến chứng 
minh và tham dự buổi lễ có HT. 
Thích Viên Giác - Phó BTS 
THPG TP.HCM kiêm Trưởng 
ban Tăng sự, trụ trì Long Hoa 
Cổ Tự, Chư tôn Đức Ban HDPT 
TP.HCM, BĐDPG Q.7 cùng các 
anh chị huynh trưởng cao niên, 
thanh viên Phân bn HD GĐPT 
TP.HCM. 

 
Khai mạc ngày Dũng truyền thống GĐPT 

Sau nghi thức niệm Phật cầu gia 
bị và giới thiệu thành phần tham 
dự, đọc quyết định công cử 
thành phần ban tổ chức ngày 
Dũng truyền thống, huynh 
trưởng Chơn Thật Đỗ Xuân Hòa 
- Trưởng ban tổ chức đọc diễn 
văn khai mạc nhắc lại ý nghĩa 
ngày Dũng và tinh thần của 
ngày giao lưu công tác từ thiện 
tại chùa Long Hoa.  

TP HCM: 

Khai mạc ngày Dũng truyền thống GĐPT 

 

Sinh hoạt, hoạt động thanh niên nhân ngày Dũng 

  
 

 
Vệ sinh môi trường xung quanh chùa 

TP.Huế

 
Hành quân đến khu tưởng niệm 

Tại TP. Huế:  

Trở về đất Tổ 

Hoà cùng không khí ngày Dũng 
của ngành nam GĐPT khắp nơi 
trên cả nước, tại tháp tổ Liễu 
Quán, F. An Tây, TP. Huế, GĐPT 
TP. Huế đã tổ chức một ngày trại 
Dũng vui tương và sinh động dành 
cho hơn 200 huynh trưởng và 
đoàn sinh thanh, thiếu nam của 
các GĐPT trong thành phố . 

 
Khai mạc trại nhân ngày Dũng của GĐPT 

Đến dự khai mạc trại có Huynh 
trưởng cấp Dũng Thiện Điều - 
Nguyễn Thắng Nhu, Trưởng Phân 
ban Hướng dẫn GĐPT Thừa 
Thiên Huế, đạo hữu Nguyễn Văn 
Tạo - Trưởng Ban bảo trợ GĐPT 
cùng các anh chị thành viên Ban 
hướng dẫn, Ban Bảo trợ, đoàn cựu 
huynh trưởng các GĐPT trong TP. 
Huế. 

Với chủ đề "Về đất Tổ", diễn văn 
khai mạc trại đã nhắc lại tinh thần 
Dũng của Đức Bổn sư Thích Ca, 
của Phật Hoàng Trần Nhân Tông 
và của Tổ Liễu Quán. Như những 
hình ảnh đẹp làm kim chỉ nam cho 
mọi hành động của ngành Nam. 

Xuyên suốt ngày trại, toàn thể 
BQT và trại sinh đã đến thắp 
hương tại khu tưởng niệm Huyền 
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Thay mặt Chư tôn đức chứng 
minh, TT. Thích Giải Thắng – 
Chánh đại diện Phật giáo Q.7 
ban đạo từ. Thượng tọa tán thán 
công đức và sự quan tâm của 
Phân ban HD GĐPT với công 
tác Phật sự của Giáo hội và sự 
hội nhập của GĐPT vào đời 
sống xã hội, đồng thời nhắc lại 
tinh thần Bi - Trí - Dũng của 
GĐPT và sự chia sẻ tình thương 
với các em cô nhi và khuyết tật 
tại chùa Long Hoa.  

Nhân lễ khai mạc, đại diện Ban 
tổ chức đã cảm tạ tới các anh chị 
huynh trưởng và đoàn sinh các 
đợn vị GĐPT, những nhà hảo 
tâm đã ủng hộ tịnh tài, tịnh vật 
cho đợt công tác từ thiện xã hội 
số tiền mặt và tịnh vật có giá trị 
gần 10 triệu đồng. 

Sau lễ khai mạc, các đoàn sinh 
ngành nam đã thực hiện công tác 
vệ sinh khu vực xung quanh 
chùa, phát quang bụi rậm và 
giao lưu vui chơi, tặng quà cho 
các em tại đây.  

Buổi chiều cùng ngày, đã 
diễn ra các trò chơi hoạt động 
thanh niên thể hiện tinh thần 
Dũng của ngành nam. Dù cho 
thời tiết không được thuận lợi 
nhưng các trò chơi rất hào 
hứng, sôi nổi. 

 
 

Thắp hương tưởng niệm 

 
 

Trồng cây lưu niệm 

Trò chơi tại đất trại 

Trân Công Chúa và đền thờ Phật 
Hoàng Trần Nhân Tông, thăm 
viếng khu Di tích Chín Hầm, tham 
gia trồng cây góp phần tôn tạo 
cảnh quan và bảo vệ môi trường. 

Ngoài ra, các tuyên truyền viên 
của dự án phòng chống HIV do 
chư Tăng Ni trẻ và các anh chị 
trưởng đảm trách đã đến thuyết 
trình cho toàn thể trại sinh về các 
kiến thức cơ ban HIV/AIDS. Buổi 
sinh hoạt đã để lại nhiều ấn tượng 
trong lòng các trại sinh, nhất là 
sau khi được tiếp xúc với người 
thật việc thật.  

Đây là một hội trại hết sức có ý 
nghĩa, không những hun đúc tinh 
thần Dũng mà còn thể hiện tấm 
lòng uống nước nhớ nguồn của 
các huynh trưởng và đoàn sinh 
ngành nam GĐPT TP. Huế. 

 
Lắng nghe các kiến thức về HIV 

Nhật ký ngày Dũng truyền thống:        Mãi Vang Tinh thần Ngày Dũng 
Buổi sáng với khí trời se lạnh của TP.HCM, tôi phải một mình "lần mò" đến địa điểm tập kết. Với sự hướng 
dẫn của anh Danh và không ít lần chạy lạc đường, sau khoảng 1 tiếng tôi đã tìm ra được "căn cứ". Năm anh 
em đang đứng chờ tôi trước cửa chùa Long Hoa Cổ Tự với đầy đủ đồng phục trông thật khí thế. Vậy là sáu 
gương mặt đại diện cho đơn vị Xá Lợi đã sẵn sàng cùng nhau bắt đầu một ngày Dũng đáng nhớ. 

Do phải đứng chờ tôi nên cả sáu người đều tập trung trễ so với thời gian thông báo (7giờ) 10 phút. Theo lệnh 
của anh San mỗi thành viên đơn vị Xá Lợi "được" hít đất 10 cái, đó được xem là màn "khởi động" của chúng 
tôi. Trong buổi sáng hôm đó, sau giờ làm lễ chúng tôi và GĐPT Giác Ngạn được các anh giao nhiệm vụ làm 
vệ sinh tổng quát quanh chùa. Với tinh thần của ngày Dũng chúng tôi cùng nhau làm việc hăng say, xong từ 
lúc nào không biết. 

Có lẽ ấn tượng nhất của tôi với ngày hôm đó là giờ ăn trưa. Chúng tôi cùng các em trong trại trẻ mồ côi của 
chùa được cùng nhau dọn cơm và ngồi ăn trong im lặng vì phải " nhập gia tùy tục". Không ai nói với ai điều 
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gì, nhưng chỉ bằng ánh mắt và hành động thôi, tôi cảm thấy các em thật vui và hiếu khách lắm. Ngồi cạnh tôi 
lúc đó là hai em bé trai: đứa 6 tuổi, đứa 8 tuổi. Tôi luôn thấy nụ cười của hai em trong suốt giờ ăn. Có lẽ sự 
hiện diện của chúng tôi đã mang lại một chút niềm vui cho các bé. Để thể hiện sự hiếu khách của mình đứa 
bé 8 tuổi đơm cơm cho mọi người. Nó thấy vui nên cứ cười hoài làm tôi cũng cảm thấy vui theo. 

 
Sẽ nhớ mãi những ngày đông đầy kỷ niệm với chiếc áo lam 

Những hạt cơm nửa sống nửa chín, bên thì khô bên thì còn nhão, nhưng chúng tôi cùng nhau ăn ngon lành. 
Tôi không ngừng quan sát các em và vô tình bắt gặp sự trân quý với chén cơm mà các em có được. Một hột 
cơm rơi xuống bàn, các em cũng nhặt lên ăn và nhìn tôi cười trông thật hạnh phúc làm tôi bất giác phải tự 
nhìn lại mình. Thật là khâm phục trước hành động của các em và những "người cha", "người mẹ" ở đây. Giờ 
cơm trôi qua tuy thật ngắn ngủi nhưng cũng dạy cho tôi được nhiều điều. Một bữa cơm không chỉ mang lại 
niềm vui cho các em, mà cho cả mọi người. Nó còn cho tôi càng thấy rõ hơn giá trị của sự chia xẻ. Với tôi đó 
là bữa cơm trưa đầy ý nghĩa !!! 

Sau giờ cơm, chúng tôi phát quà cho các em. Đó là những món quà mà mọi người đã chuẩn bị sẵn trước khi 
đến đây. Quà chỉ giản dị với những gói bánh kẹo, cây viết, quyển vở, thú bông...v.v. nhưng được tự mỗi 
người chúng tôi gói kĩ trông thật đẹp mắt với tất cả tấm lòng mang đến cho các em. Nhìn thấy các em nhận 
quà với ánh mắt long lanh làm chúng tôi cũng vui lây. 

Chiều đến, cái nắng chói chang không làm nản lòng mọi người khi tham gia trò chơi nhỏ. Chúng tôi được 
được một anh trong Ban tổ chức tập một số bài hát sinh hoạt GĐPT thật hay. Ai nấy cũng hăng say ca hát 
cho dù ngoài trời nắng vẫn chói rực cả khu đất trống. Cuối cùng cũng đến giờ tham gia các trò chơi nhỏ, ông 
trời như chiều lòng người, đang nắng gắt bỗng nhiên mát dịu bởi cơn mưa đầu mùa. Chúng tôi đã chơi thật 
vui, càng chơi càng hăng cho dù mưa càng ngày càng to dần. Trong các trò chơi sáu thành viên đơn vị Xá 
Lợi kết hợp với hai thành viên từ đơn vị Giác Ngạn thành một đội. Tuy đã rất cố gắng nhưng đội chúng tôi 
không thắng được trò nào. Tuy vậy, ai nấy cũng thấy vui vì mình đã tham gia hết mình với tinh thần "vui là 
chính". 

Lúc bế mạc trời lại mưa rất to. Chúng tôi kết dây thân ái trong sự tiếc nuối sau một ngày tràn đầy niềm vui và 
có nhiều ý nghĩa.  

Sau khi kết thúc ngày Dũng chúng tôi về chùa Phổ Quang để làm lễ cầu nguyện cho bệnh nhân nhiễm HIV. 
Màn đêm đã buông xuống, những cây nến đã thắp lên trong những đóa sen, lung linh cả một sân chùa. Cùng 
những cánh hạc treo lơ lửng càng làm cho buổi tối trở nên rực rỡ màu sắc. Mọi người im lặng cầu nguyện 
cho những người không may mắc phải căn bệnh thế kỉ. Dù biết, bệnh là một trong tám nỗi khổ của cuộc đời, 
nhưng tâm bệnh mới đáng sợ nhất. Mặc cảm, tự ti là những tâm lý mà đa phần bệnh nhân HIV mắc phải. 
Chúng tôi cầu nguyện mong sao họ có thể đứng dậy, sống tốt để không phí đi một đời người. Để làm được 
đều đó mỗi chúng ta phải biết xẻ chia, hãy dang rộng vòng tay đón lấy họ, không kì thị để tạo điều kiện cho 
những người đó hòa nhập với cộng đồng. 

Gần 8 giờ, buổi lễ kết thúc. Giữa sân chùa, những cánh hạc vẫn lơ lửng và ánh nến vẫn lung linh. 

Thành Nhân 
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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TRẠI DŨNG 2009  
GĐPT THÀNH PHỐ HUẾ 

(Soạn thảo: HT Quảng Tâm Tôn Thất Kỳ Văn – Thư ký 2, Ban Quản Trại) 
 
1. TẠI SAO CẦN ĐÁNH GIÁ SAU MỖI KỲ TRẠI 

 Để biết được Huynh trưởng (HT) và Đoàn sinh (ĐS) tham dự trại đã nhận xét như thế nào về ngày trại 
 Xác định những ưu điểm và hạn chế của ngày trại, từ đó tìm cách phát huy những thế mạnh và khắc phục 

những điểm yếu 
 Chỉ rõ những phần việc mà Ban Quản Trại (BQT) đã làm tốt hoặc làm chưa tốt, từ đó có hướng đề nghị những 

thành viên trong BQT rút kinh nghiệm cho những lần tổ chức Trại sau 
 
2. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN TÍCH 

 Phát phiếu cho HT và ĐS tự điền vào cuối ngày trại, trước khi bế mạc trại 
 Mỗi phiếu mất khoảng 5-7 phút để điền xong, gồm 9 câu hỏi tùy chọn và 1 câu hỏi mở 
 Có 22 phiếu HT và 86 phiếu ĐS đã được thu về. Tổng cộng có 98 phiếu tham gia, trên tổng số 160 HT và ĐS 

tham gia trại. Như vậy, tỉ lệ tham gia là 98:160 = 61% 
 Các phiếu được nhập vào phần mềm thống kê khoa học SPSS 15, kết hợp với EXCEL để phân tích 

 
3. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ TỪ PHÍA ĐOÀN SINH 
 
3.1 VÀI NÉT VỀ ĐOÀN SINH THAM GIA TRẠI 

 Gần 50% số ĐS đang học bậc Hướng Thiện. Bên cạnh đó, đáng lưu ý 1 trong 5 ĐS đang học bậc Chánh Thiện, 
đây là một tỉ lệ khá cao. 

 80% các ĐS đã đi sinh hoạt GĐPT từ 2 năm trở lại, đặc biệt hơn một nửa số ĐS đã sinh hoạt trên 3 năm. 
 Tuy vậy, số đông các ĐS chưa đi Trại Dũng lần nào. Cụ thể, 2/3 số ĐS mới đi Trại này là Trại đầu tiên. 
 Xin xem các Bảng 1, 2, 3 bên dưới để biết thêm chi tiết. 
 

Bảng 1 - Bậc học của các đoàn sinh tham gia 
Trại Dũng Tp. Huế năm 2009 (n = 80)
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Bảng 2 - Các đoàn sinh đã đi sinh hoạt 

GĐPT trong bao nhiêu năm
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Bảng 3 - Các đoàn sinh đã tham gia 
Trại Dũng bao nhiêu lần
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3.2 NHẬN XÉT CỦA ĐOÀN SINH VỀ NGÀY TRẠI 

 Gần một nửa số ĐS cho rằng ngày trại đã được tổ chức rất tốt, tuy nhiên có khoảng 1/10 ĐS cho rằng trại 
năm nay bình thường 
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 Tương tự như vậy, trên 90% ĐS cho rằng Trại Dũng năm nay đáp ứng được sự mong đợi của các em, 
nhưng vẫn có gần 10% các em chưa hài lòng với kỳ trại này. 

 Đánh giá về mức độ hữu ích thật sự của kỳ Trại Dũng năm nay, trên 50% các em hoàn toàn đồng ý rằng 
kỳ Trại Dũng đã tạo cho các em cơ hội được làm công tác xã hội phục vụ cộng đồng (trồng cây), giúp cho 
các em có thêm nhiều kiến thức về Phật giáo, kiến thức xã hội, có cơ hội rèn luyện thân thể và được giao 
lưu kết bạn. Tuy vậy, những hoạt động giúp các em luyện phương pháp làm việc theo nhóm, xử lý tình 
huống và phát huy tính tự tin, mạnh dạn thì trong kỳ Trại này chưa có nhiều. 

 Xin xem thêm Bảng 4,5,6 bên dưới 
 

Bảng 4 - Đánh giá chung của Đoàn sinh về 
Trại Dũng Tp. Huế 2009
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Bảng 5 - Đợt Trại Dũng này có đáp ứng 
được sự mong đợi của Đoàn sinh không?
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Bảng 6 - Tham gia Trại Dũng đã thật sự hữu ích cho 
Đoàn sinh trong những lĩnh vực nào?
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Bản Tin GĐPT 17 

4. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ TỪ PHÍA HUYNH TRƯỞNG 
 
3.1 VÀI NÉT VỀ HUYNH TRƯỞNG THAM GIA TRẠI 

 Gần 80% HT đang học bậc Kiên và Trì, chứng tỏ lực lượng HT sơ cấp và trung cấp chiếm đa số. 
 Trên 80% các HT đã đi sinh hoạt GĐPT từ 3 năm trở lên 
 Tuy vậy, vẫn còn 15% HT mới đi Trại Dũng lần này là Trại đầu tiên, cho thấy các năm trước các HT, vì 

các lý do nào đó, không tham gia Trại Dũng. 
 Xin xem các Bảng 7, 8, 9 bên dưới để biết thêm chi tiết. 

 

Bảng 7 - Bậc học của các Huynh 
Trưởng tham gia Trại Dũng 2009
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32%
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Bảng 8 - Các HT đã đi sinh hoạt 

GĐPT trong bao nhiêu năm
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Bảng 9 - Các HT đã tham gia Trại 
Dũng bao nhiêu lần
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3.2 NHẬN XÉT CỦA HUYNH TRƯỞNG VỀ NGÀY TRẠI 
 2/3 (65%) số HT cho rằng ngày trại đã được tổ chức rất tốt và tốt, tuy nhiên có khoảng 1/10 HT cho rằng 

trại năm nay yếu. 
 3/4 HT cho rằng Trại Dũng năm nay đáp ứng được sự mong đợi của các HT, nhưng vẫn có 1/4 số HT 

nhận xét rằng kỳ trại này kém hơn những gì họ mong đợi. 
 Đánh giá về mức độ hữu ích thật sự của kỳ Trại Dũng năm nay, chỉ có từ 43% đến 55% các HT hoàn toàn 

đồng ý rằng kỳ Trại Dũng đã tạo cho HT cơ hội được làm công tác xã hội phục vụ cộng đồng (trồng cây), 
giúp cho các HT có thêm nhiều kiến thức về Phật giáo và được giao lưu gặp gỡ những người mới  

 Nhìn chung, mức độ hài lòng của HT ít hơn ĐS, và đánh giá kỳ trại khắt khe hơn ĐS. 
 Xin xem thêm Bảng 10,11,12 bên dưới 

 

Bảng 10 - Đánh giá chung của HT về 
Trại Dũng Tp. Huế 2009
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Bảng 11 - Đợt Trại Dũng này có đáp 
ứng được sự mong đợi của HT không?
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Bảng 12 - Tham gia Trại Dũng thật sự hữu ích cho HT 
trong những lĩnh vực nào?
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5. GÓP Ý CỦA ĐOÀN SINH VÀ HUYNH TRƯỞNG 
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Kỳ Trại Dũng năm nay của GĐPT T.p Huế được tổ chức gói gọn trong 1 ngày, từ 6h sáng đến 17h chiều ngày 
Chủ Nhật (01/03), tại địa điểm tháp Tổ Liễu Quán. Các hoạt động chính diễn ra trong ngày Trại bao gồm: đi tham 
quan, chiêm bái và làm công tác trồng cây lưu niệm tại Khu Trung tâm Văn hóa Huyền Trân và Di tích 9 Hầm. 
Hoạt động buổi chiều bao gồm 2 cuộc trò chơi nhỏ (kéo co, ném lon) và truyền thông về HIV/AIDS. 
 
Sau khi tham dự trại xong, thông qua phiếu đánh giá, các HT và ĐS đã có những góp ý như sau cho Ban Quản 
Trại. Các ý kiến này tập trung trong 3 nhóm chính: 
 
5.1 Tăng cường thêm trò chơi nhỏ và các bộ môn thể thao 

 Tìm kiếm các trò chơi mới lạ, sinh động, bổ ích hơn cho các em học hỏi 
 BQT phải chuẩn bị chu đáo hơn. Ví dụ: phải công bố luật chơi rõ ràng ngay từ đầu và tôn trọng luật chơi 

trong suốt buổi, tránh cãi vã. 
 Trò chơi kéo co cần kiên quyết tách khán giả khỏi người thi đấu ngay từ đầu.  
 Trò chơi ném lon không có luật chơi rõ ràng 
 Đảm bảo công bằng trong quá trình chơi 
 Nghiên cứu tổ chức các cuộc thi đấu về cầu lông, bóng đá vì các em rất thích thể thao mang tính đồng 

đội, mà cũng là dịp để các em giao lưu, gặp gỡ, thắt chặt tình thân ái. 
 
5.2 Ban Quản Trại cần chuẩn bị chu đáo hơn 

 Tăng cường tính kỷ luật trong trại. Ví dụ: nhiều trại sinh không mang giày bata vẫn được tham gia. Đặc 
biệt có một thành viên BQT cấp cao không mang giày bata 

 Nên thông báo chương trình trại theo giờ giấc cụ thể vào buổi khai mạc trại 
 Nên có tờ chương trình trại (giống như tờ giấy roki danh sách BQT) 
 Tổ chức cuộc tham quan, chiêm bái có kỷ luật, có hàng ngũ hơn 

 
5.3 Tổ chức Trại Dũng dài ngày hơn, với nhiều hoạt động hơn 

 Ví dụ: lồng ghép Trò chơi lớn, hoặc nếu không thì thi tìm hiểu kiến thức thông qua Đố vui để học, thi kỹ 
năng, giao lưu văn nghệ 

 
Các ý kiến đơn lẻ 
Ngoài 3 nhóm ý kiến lớn ở trên, còn có một số ý kiến đơn lẻ, không mang tính đại diện như: 

 Tăng thêm số lượng đơn vị GĐ tham dự trại 
 Tăng cường thêm phần thưởng 
 Cho phép ngành nữ cùng tham gia Trại 
 Tổ chức tham quan nhiều hơn 
 Giảm truyền thông HIV 

 
6. KẾT LUẬN 

 Qua phần tổng hợp các ý kiến đánh giá trên của HT và ĐS tham gia Trại Dũng GĐPT Tp. Huế 2009, có 
thể xếp hạng Trại Dũng năm nay vào thang điểm: 7/10, tức là loại KHÁ, chưa đến hạng TỐT. 

 Tuy vậy, khi được hỏi rằng năm sau ĐS và HT có tiếp tục tham gia Trại Dũng và duy trì sinh hoạt GĐPT 
không thì 100% HT và ĐS đều khẳng định sẽ tiếp tục đi Trại Dũng và sinh hoạt GĐPT. Đây là một điều 
khích lệ đáng ghi nhận 

 Cần lưu ý rằng các bài học kinh nghiệm của Trại Dũng lần này cần được nghiên cứu và áp dụng cho các 
Trại của ngành Nữ và ngành Đồng cũng như các trại họp bạn, huấn luyện khác... 

 Đề xuất Ủy viên Thiếu Nam phối hợp với Ủy viên Hoạt động thanh niên có thể nghiên cứu tổ chức 1 hoạt 
động thi đấu thể thao trong nội bộ các đơn vị GĐPT Tp. Huế trong năm 2009. Ví dụ: một giải đấu bóng 
đá hoặc 1 giải cầu lông. Giải đấu này nên tổ chức riêng, bài bản, chứ không nên lồng ghép trong 1 kỳ trại 
nào cả. Nếu tổ chức thành công, đây sẽ là một hoạt động nổi bật của ngành Thiếu và ngành Thanh của 
GĐPT Tp. Huế./. 

7. PHỤ LỤC: Phiếu đánh giá ngày trại (xem trang sau) 
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Gia Đình Phật Tử Thành Phố Huế 
 Trại Dũng 2009 

 
PHIẾU ĐÁNH GIÁ NGÀY TRẠI   

Vui lòng đánh dấu  vào câu trả lời thích hợp và chuyển phiếu này cho Ban Quản Trại vào cuối ngày. 
 
1. Anh chị là?  �1 Đoàn sinh   �2 Huynh trưởng  
 
2. Anh chị đã học qua bậc gì? 
 a. Nếu là đoàn sinh >>>: �1 Hướng thiện  �2 Sơ thiện �3 Trung thiện  �4 Chánh thiện 
 b. Nếu là HT >>>:      �1 Kiên   �2 Trì  �3 Định    �4 Lực 
  
3. Anh chị đã đi sinh hoạt GĐPT bao nhiêu năm? 
 �1 Một năm   �2 Hai năm  �3 Ba năm   �4 Trên ba năm 

 
4. Anh chị đã tham gia Trại Dũng bao nhiêu lần rồi? 

�1 Đây là lần thứ nhất �2 Lần thứ hai  �3 Lần thứ ba   �4 Trên ba lần 
 
5. Nhận xét chung của anh chị về đợt Trại Dũng lần này? 

�1 Rất tốt     �2 Tốt   �3 Bình thường �4 Yếu 
 
6. Theo anh chị, tham dự Trại này giúp ích gì cho anh chị? 
   

 Rất đồng 
ý 1 

Đồng ý 2 Không có 
ý kiến 3 

Không đồng 
ý 4 

Hoàn toàn 
không đồng 

ý 5 
a. Tôi cảm thấy có ích vì đã tham gia 

công tác phục vụ cộng đồng      

b. Tôi có thêm nhiều kiến thức hay về 
Phật giáo      

c. Tôi có thêm nhiều kiến thức hay về xã 
hội      

d. Tôi có cơ hội rèn luyện thân thể      
e. Tôi học cách làm việc theo nhóm      
f. Tôi học cách xử lý tình huống      

g. Tôi tự tin, mạnh dạn hơn      

h. Tôi gặp gỡ được nhiều bạn mới      
 
7. Nhìn chung, đợt trại này có đáp ứng được sự mong đợi của anh chị không?  (Chọn 1 phương án) 

�1 Tốt hơn những gì tôi mong đợi  �2 Giống như những gì tôi mong đợi 
�3 Kém hơn những gì tôi mong đợi   

 
8. Anh chị có dự định tham dự trại Dũng sang năm không?  �1 Có  �2 Không 
 
9. Anh chị có dự định tiếp tục sinh hoạt Gia Đình Phật Tử không? �1 Có  �2 Không 
 
10. Theo anh chị, Ban Quản Trại cần làm gì để nâng cao chất lượng Trại Dũng cho những năm sau? 
 
 ......................................................................................................................................... 
  
 ......................................................................................................................................... 

CÁM ƠN Ý KIẾN CỦA ANH CHỊ! 
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TP.HCM: Ngày công tác Từ thiện - Xã hội của Gia đình Phật tử 

Sáng ngày 01/03/2009, PBHD GĐPT TP.HCM đồng loạt tổ chức các hoạt động Từ thiện - Xã hội trên địa bàn. Hai 
hoạt động chính là ngày Dũng truyền thống, giao lưu với trẻ em trường nuôi dạy trẻ mồ côi Long Hoa - Q.7 của 
ngành Nam và ngày hội Đoàn sinh GĐPT với kỹ năng sống, kỹ năng phòng chống HIV - AIDS và Lễ thắp nến cầu 
nguyện cho những người bị nhiễm HIV.  
 
* Ngày Dũng truyền thống:  
 
          Nhằm thực hiện tinh thần Từ bi và kế hoạch hoạt động năm 2009 
của PBHD GĐPT TP.HCM, hơn 200 Đoàn sinh ngành Thanh - Thiếu 
nam GĐPT đã tập trung tại chùa Long Hoa Cổ Tự, Quận 7 TP.HCM để 
giao lưu và làm công tác xã hội tại đây.  

 

 Sau lễ khai mạc, các Đoàn sinh ngành 
Nam đã thực hiện công tác vệ sinh 
khu vực xung quanh chùa, phát quang bụi rậm... và giao lưu vui chơi, tặng 
quà cho các em tại đây. Buổi chiều cùng ngày, các Đoàn sinh ngành nam 
GĐPT Tp.HCM đã hăng hái tham gia các trò chơi Hoạt động Thanh niên 
thể hiện tinh thần Dũng của ngành nam.  
 
 Sau giây thân ái và các Đoàn sinh ngành Nam trở về chùa Phổ Quang, Q. 
Tân Bình để cùng tham dự lễ thắp nến 
cầu nguyện cho những người bị nhiễm 
HIV.  

* Ngày hội Đoàn sinh GĐPT với kỹ năng sống, kỹ năng phòng chống 
HIV - AIDS  

 
 Cùng với hoạt động chính là ngày 
Dũng truyền thống, giao lưu với trẻ 
em trường nuôi dạy trẻ mồ côi chùa 
Long Hoa - Q.7, ngành Oanh và 
Thanh Thiếu nữ cũng tham gia ngày 
hội Đoàn sinh GĐPT với kỹ năng 
sống, kỹ năng phòng chống HIV - 
AIDS.  
            Huynh trưởng cấp Dũng 
Tâm Duệ Nguyễn Đức Châu, 
Trưởng Phân ban Hướng dẫn GĐPT 

TP.HCM, Phó trưởng ban Dự án sáng 
kiến lãnh đạo Phật giáo, Trưởng ban tổ 
chức ngày hội đã hướng dẫn các Huynh 
trưởng và Đoàn sinh đi thăm viếng 
trường nuôi dạy trẻ mồ côi chùa Long 
Hoa - Q.7 và Trung tâm nuôi dưỡng trẻ 
bị nhiễm HIV Tam Bình - Thủ Đức. Tại 
các địa điểm trên, Đoàn đã đến thăm hỏi 
chia sẻ, giao lưu, vui chơi và tặng quà 
cho trẻ em tại đây.  
 

          Buổi chiều, Đoàn sinh ngành Thiếu và ngành Oanh đã tham dự cuộc thi kỹ năng sống, kỹ năng phòng 
ngừa HIV-AIDS tại chùa Phổ Quang.  

 
Tặng quà của đoàn sinh cho các 
em ở trong trường  

 
      
            Ai hát to hơn  

 
 
Chuẩn bị giao lưu, tặng quà tại  
Trường Nuôi day trẻ mồ côi Long Hoa – Q.7  

  
 
Thăm các em tại trung tâm Tam Bình - Thủ 
Đức  

 
 
Chia sẻ với các em nhiễm HIV tại TT Tam 
Bình   

 
 Dùng cơm trưa tại chùa Phổ Quang  
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Thời gian vừa qua, Ban dự án "Sáng kiến lãnh 
đạo Phật giáo" đã liên tục tổ chức các lớp huấn 
luyện giảng viên kỹ năng sống, kỹ năng phòng 
ngừa HIV-AIDS cho các Huynh trưởng và 
Đoàn sinh của 6 đơn vị GĐPT trên địa bàn 
Tp.HCM. Sau khi kết thúc khóa huấn luyện, 
các giảng viên đã về đơn vị truyền đạt lại kiến 
thức về kỹ năng sống và kỹ năng phòng ngừa 
HIV cho các Đoàn sinh. Cuộc thi này nhằm 
kiểm tra đánh giá kết quả đã đạt được và tiếp 
tục triển khai chương trình này cho toàn bộ 
các đơn vị GĐPT trên địa bàn Tp.HCM. Cuộc 
thi đã diễn ra với các phần thi: làm báo tường, 
kỹ năng sống và phòng ngừa HIV-AIDS, thi 
tiểu phẩm với chủ đề phòng ngừa HIV-AIDS, 
trong không khí sôi nổi, hào hứng với sự cổ vũ 
rất nhiệt tình của các Đoàn sinh GĐPT. 

* Lễ thắp nến cầu nguyện cho 
những người bị nhiễm HIV  

          18g30 cùng ngày, Lễ thắp 
nến cầu nguyện cho những người 
bị nhiễm HIV đã được tổ chức tại 
sân chùa Phổ Quang. Đến chứng 
minh buổi lễ có Hòa Thượng 
Thích Như Niệm, Phó ban Trị sự 
THPG Tp.HCM, Trưởng ban Dự 
án "Sáng kiến lãnh đạo Phật giáo"; 
Thượng Tọa Thích Chơn Không, 
Phó ban Thường trực BHD Phật 
tử Tp.HCM, Trưởng Phân ban Cư 
sĩ. Đại diện chính quyền có ông 
Nguyễn Ngọc Phong, Trưởng ban 
Tôn giáo - Dân tộc UBMTTQVN 
TP; Bác sĩ Ngô Trí Tuệ, Cố vấn 
chương trình Kỹ năng sống và các 
cơ quan báo đài của Thành phố 
đến đưa tin. Về phía GĐPT có 
Huynh trưởng cao niên Tâm Bửu 
Tống Hồ Cầm, Cố vấn GĐPT Việt 
Nam; Huynh trưởng cấp Dũng 
Tâm Duệ Nguyễn Đức Châu, 
Trưởng Phân ban Hướng dẫn 
GĐPT Tp.HCM, Trưởng ban tổ 
chức ngày hội; và các anh chị 
Huynh Trưởng thành viên PBHD 
GĐPT Tp.HCM cùng hơn 500 
Huynh trưởng và Đoàn sinh các 
GĐPT tại Tp.HCM.  

 

Ban Tổ chức đã nói lên ý nghĩa 
của ngày hội cũng như buổi lễ cầu 
nguyện nhằm chia sẻ tình thương 
và tạo động lực cho những người 
bị nhiễm HIV có thêm sức mạnh 
để trở thành những người có ích 
cho xã hội. Hòa Thượng Thích 
Như Niệm đã ban đạo từ tán thán 
công đức của Ban Tổ chức và toàn 
thể Huynh trưởng - Đoàn sinh 
GĐPT đã tham dự hoạt động đầy 
ý nghĩa này.  
 
          Sau đó là nghi thức niêm 
hương và cầu nguyện. Những 
ngọn nến lung linh thắp sáng như 
tiếp thêm sức mạnh cho những 
người bị nhiễm HIV và thể hiện 
tinh thần Từ bi của Huynh trưởng 
và Đoàn sinh GĐPT. Trên không, 
hơn 3000 con hạc giấy do các 
Đoàn sinh GĐPT thực hiện mang 
theo những lời chúc an lạc và 
hạnh phúc cho những người bị 
nhiễm HIV.  
 
          Buổi lễ kết thúc đã để lại 
trong lòng những người tham dự 
một cảm xúc khó tả và cũng kết 
thúc một ngày hoạt động đầy ý 
nghĩa của GĐPT Tp.HCM.  

Tin tức tổng hợp : Pháp An - Ảnh: GĐPT Giác Ngạn 
(website Giadinhphattu.vn), Hạnh Tâm (Giác Ngộ Online) 

 
Thi tìm hiểu về HIV 
 
 

 
Các đội thi báo tường nhanh  

 
Khán giả cổ vũ cho các đội  
 

 
Đại diện các đội nhận giải thưởng  

 
Toàn cảnh lễ cầu nguyện 

 
 

 
                             Cầu nguyện  
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Ý Kiến Đề Nghị Về Hướng Đổi Mới Phương Cách Sinh Hoạt Gia Đình Phật Tử 
 
         “Đổi mới phương cách sinh hoạt GĐPT là một trong những yêu cầu cấp thiết hiện nay để duy trì và 
phát triển tổ chức. Nhưng đổi mới như thế nào cho hợp lý, vừa bảo đảm nền tảng giáo dục của GĐPT mà 
chúng ta đã kế thừa vừa đáp ứng nhu cầu tuổi trẻ thời đại. “                    Nguyên Nghĩa - Trần Văn Lễ  
 

Cách đây hơn 60 năm, trước bối 
cảnh đất nước - Đạo Pháp thời 
Pháp thuộc xã hội Việt Nam suy 
thoái về tinh thần và đạo đức chạy 
theo vật chất; một tổ chức giáo 
dục tuổi trẻ ra đời trong phong 
trào chấn hưng Phật giáo nhằm 
mục đích giáo dục Thanh Thiếu 
Đồng niên theo tinh thần đạo đức 
Phật giáo để đào luyện những 
Phật tử chân chính góp phần xây 
dựng xã hội. Từ đoàn Đồng ấu, 
thanh niên Đức Dục rồi GĐPT. 
Để đạt mục đích, GĐPT xây dựng 
một nền tảng giáo dục đặc sắc và 
bền vững. Nền giáo dục GĐPT 
lấy Bi Trí Dũng làm mục tiêu, lấy 
Giới Định Huệ làm định hướng, 
dựa trên tinh thần Ngũ Minh Pháp 
mà minh định nội dung giáo dục, 
kết hợp các pháp môn tu học của 
Phật giáo với các phương pháp 
giáo dục tiên tiến thành phương 
pháp giáo dục đặc trưng của 
GĐPT. GĐPT qua các giai đoạn 
hoạt động đúc kết rút kinh 
nghiệm mà nhiều lần tu chỉnh nội 
dung tu học huấn luyện, khai 
quang đường lối, cải tiến phương 
pháp qua các kỳ Đại hội huynh 
trưởng toàn quốc. Dựa trên nền 
tảng đó GĐPT qua hơn sáu thập 
niên xây dựng sự nghiệp giáo dục 
với những thành tựu không nhỏ 
trong công cuộc phụng Đạo giúp 
đời và trải qua bao thăng trầm 
sóng gió vẫn giữ được sức sống 
mà tồn tại đến nay.  
 
Như vậy GĐPT là một tổ chức có 
một nền giáo dục rất đặc trưng 
vững chải, vừa có tính năng 
chuyển hoá và hoà nhập vào thời 

đại để xây dựng con người ở mọi 
thời, mọi hoàn cảnh. Với tính chất 
đặc thù của tổ chức GĐPT, việc 
đổi mới chúng ta chỉ cần:  
- Làm tốt hơn, tích cực hơn, hiệu 
quả hơn thứ ta đã có.  
- Tiếp thu cái mới có lựa chọn để 
bổ sung vào các hoạt động 
GĐPT.  
- Bỏ bớt những gì không còn phù 
hợp với việc giáo dục trẻ ngày 
nay.  

 
Với nhận định trên, tôi nghĩ rằng 
việc đổi mới phương cách sinh 
hoạt GĐPT không ngoài các việc 
phải làm sau đây:  
- Tu chỉnh chương trình tu học 
huấn luyện với nội dung phong 
phú hơn, thực tiễn hơn, phù hợp 
với sự phát triển của Phật giáo và 
sự phát triển của xã hội ngày nay. 
Việc này chúng ta đã làm và đang 
tiến hành bước tiếp theo là biên 
soạn san định tài liệu tu học huấn 
luyện theo hướng cải tiến.  
- Cải tiến phương pháp, phương 
thức hướng dẫn tu học đào luyện 
để đạt hiệu quả cao hơn, chất 
lượng hơn.  
- Tăng cường và làm mới các 
hình thức sinh hoạt tạo sức hấp 
dẫn thu hút tuổi trẻ đến với 

GĐPT.  
     Để chuẩn bị và bắt tay sớm 
vào việc đổi mới, đề nghị trước 
nhất là Phân ban HDTW nên lập 
một ban (hoặc khối hay nhóm) do 
uỷ viên nghiên huấn và tu thư chủ 
trì, điều hành . Ban này gồm 
những huynh trưởng uyên bác am 
hiểu các vấn đề giáo dục (có thể 
mời quý vị Tăng Ni, cư sĩ trí thức 
Phật tử tham gia trợ giúp) để chủ 
đạo các việc:  
- Nghiên cứu, thu thập và biên 
soạn tư liệu về việc đổi mới các 
mặt sinh hoạt trong GĐPT.  
- Tổ chức hội nghị, hội thảo, diễn 
đàn đàm thoại, góp ý trên báo chí, 
trên mạng Internet (trang web 
GĐPT) làm thế nào để kết tinh trí 
tuệ của mọi giới từ Chư tôn đức, 
Giáo hội, đến Cư sĩ, huynh trưởng 
GĐPT, nhà giáo, sinh viên,... 
những người quan tâm đến GĐPT 
để xây dựng chuyên mục này.  
- Phát thảo chương trình kế hoạch 
về tổ chức, tu học và sinh hoạt 
trong GĐPT theo hướng đổi mới 
(vẫn dựa trên nền tảng giáo dục 
GĐPT đã có).  
- Tổ chức hội nghị huynh trưởng 
để phổ biến tài liệu kế hoạch thực 
hiện việc đổi mới sinh hoạt 
GĐPT, tổ chức các khoá bồi 
dưỡng huynh trưởng phụ trách 
việc hướng dẫn tu học sinh hoạt 
của GĐPT theo hướng cải tiến.  
- Thực hiện các bước đổi mới: 
Bước đầu áp dụng phương cách 
đổi mới sinh hoạt cho một số đơn 
vị làm điểm để rút kinh nghiệm, 
dần dần nhân ra trên diện rộng rồi 
toàn thể GĐPT.

 
Trong khi chờ đợi kết quả khả thi cho một chương trình kế hoạch toàn diện và cụ thể việc đổi mới phương 
cách sinh hoạt GĐPT, tôi xin có vài ý kiến nhỏ sau đây:  
 

 
Anh Trần Văn Lễ  
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I. TRIỂN KHAI ĐƯỜNG HƯỚNG GIỚI – ĐỊNH – TUỆ:  
        Chúng ta đã sáng nhận ra tinh thần Giới Định Tuệ làm định hướng cho việc giáo dục trong GĐPT.  
        Chúng ta cần nghiên cứu các phương cách thiết thực và sáng tạo trong mọi hoạt động giáo dục để dẫn 
dắt trẻ theo định hướng phù hợp với hoàn cảnh hiện tại, với trình độ, tâm sinh lý độ tuổi của đoàn sinh.  
       1. Với huynh trưởng và đoàn sinh Trung Chánh thiện, Ngành Thiếu, Thanh:  
        Cần tạo điều kiện khung cảnh môi trường thuận lợi để tăng cường thực hành, điều luật (giới) hành trì 
các món định (Sổ tức, quán tưởng, thiền định, sống chánh niệm) để tăng trưởng định lực (định) mà tự động, 
tự chủ chuyên tâm tu học thâm nhập Phật Pháp, nâng cao trình độ hiểu biết, biết chủ động và trách nhiệm về 
việc làm cho mình và cho tha nhân (huệ)  
        2. Với đoàn sinh tuổi nhỏ:  
         Từ những bài học Phật Pháp, tinh thần, xã hội cần nghiên cứu những hình thức, phương thức, biện pháp 
hay nhất để áp dụng vào chương trình, kế hoạch sinh hoạt thế nào cho các em thấu triệt, thực hành và nuôi 
dưỡng tinh thần những điều đã học, tạo thành thói quen, tập quán tốt trong suy nghĩ và hành động (giới) đồng 
thời cũng tập cho các em sống tỉnh thức, tự giác, tự chủ, không loạn động mà tập trung vào việc tu tiến (định) 
để từ đó các em có ý chí chú tâm học tập, biết nhận định việc hay dỡ, sáng suốt hướng hành vi cuộc sống của 
mình theo những hạnh lành của người Phật tử (huệ) . Cần nghiên cứu các phương thức hướng dẫn các em 
còn nhỏ tuổi (đang thời kỳ phát triển các quan năng với tính hiếu động) thực hành sống tỉnh thức theo chánh 
niệm bằng phương pháp tuần tự tiệm tiến. Bước đầu chưa có thể bắt các em tỉnh lặng chú tâm vào một cảnh, 
một việc. Cần đơn giản hoá và khéo léo kết hợp với các hoạt động vui chơi nhằm giúp trẻ biết cách tập trung 
tâm ý (như những trò chơi có tính cách tập trẻ chú ý, quan sát, tập trung tâm trí vào cảnh vào việc; vượt trở 
ngại để đạt kết quả, thắng lợi mong muốn); tiếp đến tập trẻ thiền hành, rồi thực hành chánh niệm (theo 
phương pháp hướng dẫn trong sách “Tìm vào thực tại” của Hoà thượng Chơn Thiện) để dần dần trẻ có khả 
năng quản lý kiểm soát được cảm xúc, chế ngự vọng động ngoại cảnh.  
 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC:  
          1. Tu tập định kỳ:     
            Ngoài các buổi giảng dạy, hướng dẫn tu học các môn thường kỳ theo chương trình, nên tổ chức các 
buổi tập định kỳ một hoặc hai tháng một lần đẻ huynh trưởng, đoàn sinh ôn tập thực hành những gì đã học, 
thực tập Chánh niệm, Pháp thoại (nên mời Tăng Ni chủ trì hướng dẫn Chánh niệm, pháp thoại). Cũng qua tu 
tập định kỳ này, áp dụng các hình thức giáo dục “tình cảm” (cần nghiên cứu, có thể tham khảo ý kiến đề nghị 
của Thầy Nhất Hạnh) để thể hiện được GĐPT là một mái ấm gia đình. Nơi đây các em được thương yêu, 
chia sẻ, giải toả được tâm tư tình cảm, ước mong của tuổi trẻ. Đến với GĐPT các em cảm thấy an lạc và vui 
thích để tu tiến.  
         2. Sinh hoạt theo chủ điểm:  
           Hướng các hoạt động vào chủ điểm: Như dựa vào các dịp lễ quan trọng của Phật giáo và GĐPT mà 
sắp xếp Chương trình tu học sinh hoạt theo nội dung ý nghĩa của ngày lễ. Ví dụ dịp lễ mừng ngày Đản sinh 
Đức Phật Thích Ca, các bài học chủ yếu về lịch sử Đức Phật Thích Ca, các chuyện tiền thân Đức Phật Thích 
Ca,… thực hành các môn học về tinh thần, xã hội, HĐTN hướng đến phục vụ cho các sinh hoạt trong dịp lễ 
như thủ công làm biểu ngữ, lồng đèn, vẽ triễn lãm tranh, văn nghệ, ca kịch nhạc,… mừng Phật Đản, tham gia 
các Phật sự mừng Phật Đản, công tác từ thiện xã hội, trại hộ lễ.  
          3. Hoạt động ngoại khoá:  
          Tăng cường và làm mới các hoạt động ngoại khoá tạo không khí sinh động hấp dẫn tuổi trẻ vào các 
sinh hoạt vui tươi lành mạnh vừa mang tính giáo dục (theo tinh thần Giới Định Tuệ) để các em thực hành 
những gì đã học được qua các bộ môn, hướng tư duy hành động trong cuộc sống theo những gì có giá trị tích 
cực, không còn những vọng động dễ bị chi phối lôi cuốn sa ngã vào những ham thích thiếu lành mạnh. Các 
hoạt động gồm các sinh hoạt tập thể vừa vui chơi vừa giáo dục (có chương trình phân phối định kỳ) như du 
ngoạn tham quan, cắm trại, trò chơi, các hình thức sinh hoạt Văn thể mỹ, hội thi Văn thơ, thi vẽ, thi kể 
chuyện, đố vui để học, … Các hoạt động thể dục thể thao,… thi đấu giao hữu giữa các đơn vị Gia đình,…  
 
Trong bối cảnh và xu hướng hiện tại muốn duy trì và phát triển bền vững GĐPT chúng ta cần phải sớm cải 
tiến việc tu học và sinh hoạt trong GĐPT. Đây là một vấn đề trọng đại không dễ. Với sự hiểu biết và suy nghĩ 
hạn hẹp của chúng tôi, những ý kiến trên đây chưa là gì cả, còn rất nhiều những điều mà chúng tôi chưa biết, 
chưa nghĩ ra. Chúng tôi chỉ mong rằng những ý kiến được góp phần nhỏ vào kết quả của công cuộc nghiên 
cứu cải tiến tu học sinh hoạt GĐPT mà chúng ta đang tiến hành.  

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT  
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                  Đồng Tịnh – Hoàng Thị Diên 

QUÊ HƯƠNG VÀ ĐẠO PHÁP 
 
Khi luận về quê hương không biết bao nhiêu văn thơ, ca từ nêu lên những niềm thao thức trăn trở và ca ngợi 
như một người thân thương gắn liền với máu thịt. Nhưng quê hương đâu chỉ riêng ta. Đối với tôi quê hương 
là cái gì gắn bó không chỉ tuổi thơ mà cả một cuộc hành trình dài đi tìm cuộc sống. Đất nước ta bao năm bị 
đô hộ, rồi chia cắt từ sau mùa xuân năm 75 đến nay mới hoàn toàn thống nhất. Vì lí do này, lí do khác có 
người đành phải rời quê hương để sống tha phương, rồi đã có ngày họ hồi tưởng lại chính cái quê hương của 
mình, lại về xây dựng lại quê hương đất nước thương yêu xưa 
Qua ý thơ và ca từ của bài thơ “ Quê hương ” của Đỗ Trung Quân: 

“ Quê hương là chùm khế ngọt 
Cho con trèo hái mỗi ngày 
Quê hương là đường đi học 
Con về rợp bóng vàng bay 
Quê hương là con diều biếc 
Tuổi thơ con thả trên đồng 
Quê hương………………..” 

 
 Bức tranh mà tác giả đã vẽ lên thật là êm đềm, mộc mạc nhưng cũng đầy sống động với đầy đủ sắc thái của 
một quê hương, hương thôn. Bây giờ với chiều hướng phát triển và đô thị hoá ào ạt thì tìm đâu ra một quê 
hương như thế. Tìm đâu ra một hoài niệm về quê hương như thế! 
Bản thân tôi viết bài này cũng không có được diễm phúc nhìn một toàn cảnh quê hương như nhà thơ đã hoạ. 
Một quê hương xa tít, xa mờ, khi về lại không đâu bóng dáng ngày xưa, thôi thì sống với quê hương hiện tại, 
lấy chúng sanh vui cùng đạo pháp xây dựng một quê hương, trong đó mỗi người là một huynh đệ, xây dựng 
thế hệ trẻ qua “ phúc âm ” sống đời đẹp đạo, phát nguyện từ bi xây dựng quê hương cùng đạo pháp trong mối 
hài hoà nhân ái. 

 BẰNG AN QUÊ HƯƠNG TÔI 
 
   Sừng sững ngọn Tháp Chàm 

Biểu tượng thần Linga 
 Đồng lúa xanh bát ngát 
Cánh đồng đầy phù sa 
Nhận từ sông Vu Gia 
Xuôi theo nhánh Thu Bồn 
Bến Cửu Hoành lịch sử 
Thời chống Pháp oai hùng 
Giếng Chùa xưa di tích 
 
Cung cấp nước trong lành 
Cho tháng hè oai bức 
Gánh nước hát hò khoan 
Cây đa già trụ bám 
Nền miếu cổ rêu phong 
Quê hương giờ đổi mới 
Chiều nay đã khang trang 
Nhờ thập phương giúp đỡ 
Sức sống thật bất ngờ 
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Đà Nẵng:  Trại Lễ Hội Quan Thế Âm ngành Thiếu 

Đồng Lực 

Nhằm chào mừng và hỗ trợ Lễ hội Quan Thế Âm do Thành hội Phật giáo 
Đà Nẵng tổ chức và tạo điều kiện để Huynh trưởng và Đoàn sinh ngành 
Thiếu GĐPT Đà Nẵng hiểu biết thêm về danh thắng Ngũ Hành Sơn, sáng 
nay ngày 14/03/2009 nhằm ngày 18/2 ÂL, Phân ban Hướng dẫn GĐPT Đà 
Nẵng đã long trọng tổ chức lễ khai mạc trại họp bạn ngành thiếu tại chùa 
Quán Thế Âm, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.  

Đến chúng minh buổi lễ có Thượng tọa Thích Thiện Nguyện, Ủy viên Hội 
đồng Trị sự GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực BTS Thành hội Đà Nẵng; Thượng tọa Thích 
Huệ Thường, Phó Ban Trị sự kiêm Chánh đại diện Phật giáo Quận Ngũ 
Hành Sơn; Thượng Tọa Thích Huệ Vinh, ủy viên Ban Trị sự Thành hội 
Phật giáo Đà Nẵng, Phó Trưởng Ban tổ chức lễ hội. Về phía chính quyền 
có ông Ngô Khôi, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo Đà 
Nẵng; ông Huỳnh Bá Dương, Giám đốc Trung tâm văn hóa thể thao Quận 
Ngũ Hành Sơn, Đại diện Ban tổ chức lễ hội. Đồng thời có sự tham dự của 
Huynh trưởng Thị Sơn Huỳnh Ngọc Lâm, Trưởng PBHD GĐPT Đà Nẵng, 
Cố vấn trại; 40 HT trong BQT và 118 Huynh trưởng tham dự cùng với 715 
trại sinh của 46 đơn vị GĐPT trên địa bàn Tp.Đà Nẵng.  
 
Kết thúc lễ khai mạc các môn thi đã được diễn ra liên tục tại cấp Quận và Phân ban. 

    Thi nấu ăn 
              Trước đó, chiều ngày 13/03/2009, các Trại sinh đã làm thủ tục nhập trại và bắt đầu chương 
trình trại bằng một đêm Văn nghệ lửa trại thật sự ấn tượng với các tiết mục tham gia của các đơn vị. 
Tất cả hoạt động của đêm lửa trại đã được khép lại sau một trận mưa đột xuất, các lều, cổng đều 
không giữ được nguyên vẹn như ban đầu nhưng cũng không thể làm chùn bước các trại sinh áo lam.  

 
Thủ tục nhập trại 

 

Văn nghệ 
 

Văn nghệ 

 
Trại họp bạn nghành thiếu 

              Sinh hoạt toàn trại  
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Ngày thứ hai của trại lễ hội Quan Thế Âm 

Vào ngày trại thứ 2 của Hội trại họp bạn ngành thiếu 
GĐPT Đà Nẵng  . Các hoạt động cấp quận, cấp Thành 
phố liên tục diễn ra, cứ tiếp nối nhau tạo nên một làn 
sóng trong lòng những tấm áo lam luôn thổn thức.Thấp 
thoáng lại thấy các bạn trẻ tụ với lại nhau sinh hoạt 
vòng tròn tranh thủ thời gian giải lao.  

Dù ngắn nhưng trại chứa đựng biết bao tình lam thân 
thiết. Gameshow "Rung chuông vàng" của đài VTV3 
đến với các GĐPT lại trở thành rung chuông chùa, câu 
nói vui của các bạn trẻ thốt lên khi tham gia trò chơi 
"Đáo Bỉ Ngạn - Đến bờ giác" có thể thực thi gần giống 
như rung chuông vàng. Các Huynh trưởng cũng được 
dịp tham gia hòa cùng với các em đoàn sinh vào trò 
chơi với những phần thi nhỏ hỗ trợ mang đến cho 
khách thập phương một cái nhìn thật mới mẻ về 
GĐPT. 

 

Bế mạc trại Quan Thế Âm 
Vào lúc 16h30 ngày 15/03/2009, 
Ban quản trại Trại họp bạn ngành 
thiếu GĐPT Đà Nẵng đã tiến hành lễ 
bế mạc trại tại chùa Quan Thế Âm, 
Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng  

Buổi lễ đã thêm phần long trọng 
dưới sự chứng minh của Đại đức Thích Huệ Vinh, trú trì 
chùa Quán Thế Âm. Về phía chính quyền có ông Nguyễn 
Bảng, Phó ban Tôn giáo Tp. Đà Nẵng. Huynh trưởng Thị 
Sơn Huỳnh Ngọc Lâm, Trưởng PBHD GĐPT Đà Nẵng, cùng 
118 Huynh trưởng và 715 trại sinh.  
 
Sau phần báo cáo tổng kêt các hoạt động thi đua của trại, anh 
Trại trưởng có nhận xét dù rằng trại đã diễn ra thành công tốt 
đẹp nhưng công tác kỷ luật chưa thực sự tốt vì còn có một vài đơn vị chưa thể hiện hết tinh thần tự 
giác của người Phật tử. Sau đó là Đạo từ của Đại Đức Thích Huệ Vinh: "Thầy rất vui khi thấy rằng 
GĐPT như đã hồi sinh sau 8 năm vắng bóng tại lế hội. Niềm vui lại càng tăng thêm khi năm nay 
thầy lại được duyên lành triển lãm Phật Ngọc Hòa Bình tại ngọn núi thiêng liêng này. Thầy cũng 
cảm phục sự nhanh nhẹn trong công tác hóa trang phục vụ lễ hội, dù rằng trước đó một ngày mới 
báo với thầy là có hóa trang. Nhưng khi lễ chính thức được diễn ra thì lại có đến 5 hóa trang Quan 
Âm rồi đi kèm nào là Tề Thiên, Tam Tạng làm cho lễ hội càng thêm màu sắc. Chúc toàn thể tất các 
BQT, BHT, cùng toàn thể trại sinh siêng năng học tập và Tinh Tấn như khẩu hiệu của màu lam thân 
thương".  
 
Sau ba ngày trại, toàn thể Trại sinh đã hăng hái tham gia hầu hết các hoạt động của trại và góp thêm 
một cái nhìn mới mẻ về tổ chức Gia đình Phật tử trong suốt thời gian diễn ra lễ hội Quan Thế Âm 
tại Đà Nẵng.  

 
Giây thân ái 

 
 
Thi đáo bỉ ngạn cấp quận  
 

 
 
Trò chơi bóng đá của huyện Hòa Vang  

 
Giờ ăn tới rồi  

 
Hạ lều 
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Cư sĩ Tâm Minh LÊ ĐÌNH THÁM  
(1897 - 1969) 

– Trọn một đời vì đạo pháp 
và dân tộc 

 
 

Tưởng niệm 40 năm ngày mất Bác Tâm Minh - Lê Đình Thám, sáng lập 
viên Gia Đình Phật Tử Việt Nam. 

 

Cư sĩ Tâm Minh - Lê Đình Thám 
sanh năm Đinh Dậu (1897) tại 
làng Đồng Mỹ (Phú Mỹ), tổng 
Phú Khương, phủ Điện Bàn, tỉnh 
Quảng Nam, nay là tỉnh Quảng 
Nam - Đà Nẵng. Ông xuất thân 
trong một gia đình quyền quí 
nhiều đời làm quan. Thân sinh là 
Binh Bộ Thượng Thư Lê Đỉnh ở 
triều Tự Đức.  

Cùng với anh là Y sĩ Lê Đình 
Dương trực tiếp học chữ Nho với 
thân phụ. Cả hai anh em đều tỏ ra 
thông minh xuất chúng ngay từ 
thuở niên thiếu. Riêng ông từ nhỏ, 
đã tỏ ra là người có năng khiếu 
văn chương thi phú.  
 
Trong những năm theo học tại các 
trường tiểu học, trung học và đại 
học, ông đã chiếm được cảm tình 
cả thầy và bạn. Luôn luôn giành 
thứ vị thủ khoa trong các kỳ thi 
tốt nghiệp cuối cấp.  
 
Ông tốt nghiệp Y sĩ Đông Dương 
(đậu Thủ Khoa) tại Hà Nội năm 
1916, và sau đó đậu Y khoa Bác 
sĩ năm 1930, ngạch Pháp quốc, tại 
Y khoa Đại học đường Hà Nội.  
 
Khi ra trường với danh hiệu Y sĩ, 
đúng lúc phong trào Duy Tân 
khởi nghĩa bị thất bại, bào huynh 
Y sĩ Lê Đình Dương bị Pháp tù 
đày tại Buôn Mê Thuột. Ông bị 

tình nghi và luôn bị theo dõi. Từ 
năm 1916 đến năm 1923, ông 
được bổ nhiệm và làm việc tại các 
bệnh viện Hội An, Bình Thuận, 
Sông Cầu, Qui Nhơn, Tuy Hòa. 
Chính trong thời gian này, ông 
nghiên cứu thêm về triết lý Đông 
phương như Khổng, Lão và Phật 
giáo... Năm 1926, ông phụ trách 
điều trị tại bệnh viện Hội An 
(Quảng Nam). Nhân một buổi 
viếng cảnh tại chùa Tam Thai tại 
Ngũ Hành Sơn, ông đọc được bài 
kệ của Tổ Huệ Năng ghi trên vách 
chùa:  
 
  “Bồ đề bổn vô thọ,  
        Minh cảnh diệc phi đài,  
       Bổn lai vô nhất vật,  
      Hà xứ nhạ trần ai. “ 
 
Đây là lần đầu tiên ông tiếp xúc 
với triết lý Phật giáo, bài kệ trên 
đã gieo vào tâm thức ông một ấn 
tượng sâu sắc về đạo Phật, mặc 
dầu thời điểm lúc ấy chưa cho 
phép ông đến gần với cửa thiền.  
 
Nhân cụ Phan Chu Trinh mất, 
được tin ấy ông và những người 
yêu nước khác, đã làm lễ truy 
điệu tại nơi đang làm việc, tỉnh 
Quảng Nam. Mật thám Pháp biết 
được nên chuyển ông ra làm việc 
ở Hà Tĩnh.  
 
Năm 1928, ông lại được thuyên 

chuyển về Huế, đảm trách Y sĩ 
trưởng Viện bào chế và vi trùng 
học Louis Pasteur, ông phát minh 
ra Sérum Normet. Chính năm 
này, ông mới lên chùa Trúc Lâm, 
cách kinh đô Huế khoảng 7 cây 
số ở sau đàn Nam Giao, để thỉnh 
tôn ý về bài kệ trên với Hòa 
thượng trụ trì là Ngài Giác Tiên. 
Sau khi hiểu thấu đáo bài kệ, ông 
đã thực sự chuyển hướng đời 
mình: Phát nguyện quy y Tam 
bảo, ăn trường trai từ đó và 
nghiên cứu học hỏi kinh điển Phật 
giáo để hoằng hóa giúp đời. Với 
chí nguyện như trên, ông được 
thọ tam quy ngũ giới với Hòa 
thượng Giác Tiên, pháp danh là 
Tâm Minh, pháp tự là Chiêu Hải.  
 
Năm 1929, ông thọ học thêm với 
Hòa thượng Phước Huệ chùa 
Thập Tháp, Bình Định. Hòa 
thượng chỉ đạo ông nghiên cứu 
các bài giảng của Ngài Thái Hư 
đại sư ở Trung Hoa về cách thức 
tổ chức Phật giáo, và suy nghĩ cải 
cách thế nào cho phù hợp với tình 
hình Phật giáo nước nhà. Ông đã 
đề đạt ý kiến của mình lên chư 
Hòa thượng Phước Huệ, Giác 
Tiên, Giác Nhiên, Tịnh Hạnh, 
Tịnh Khiết... và đã được các Ngài 
chấp thuận.  
 
Năm 1930, ông trở ra Hà Nội thi 
bằng Y khoa Bác sĩ ngạch Pháp. 

 
Cư sĩ Tâm Minh LÊ ĐÌNH THÁM  
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Khi trở về, ông vừa học Phật vừa 
làm ngành y mà vẫn vượt xa các 
bạn đồng học trong thời gian ấy.  
 
Năm 1932, Hội An Nam Phật 
Học ra đời, do các vị Hòa thượng 
và ông đứng ra chịu trách nhiệm 
gánh vác công cuộc 
hoằng dương chánh 
pháp. Trụ sở hội 
đầu tiên đặt ở chùa 
Trúc Lâm, sau đó là 
chùa Từ Đàm. Ông 
làm Hội trưởng và 
các Hòa thượng 
trong Ban Chứng 
minh là cố vấn cho 
Hội. Hội bắt đầu 
truyền đạo với 
nhiều hình thức:  
 
- Thuyết pháp mỗi 
nửa tháng cho tín 
đồ nghe tại chùa Từ 
Quang.  
- Mở trường đào tạo 
tăng tài cho Giáo hội sau này.  
- Mở thêm các chi hội để gánh 
vác trách nhiệm hoằng dương   
chánh pháp   khắp các tỉnh.  
- Thành lập Thanh Niên Đức Dục 
(Phật học).  
- Xuất bản tờ báo Phật Giáo 
(Nguyệt san Viên Âm).  
- Thiết lập các tòng lâm để chư 
tăng tu học, và đào tạo tăng tài.  
 
Từ năm 1930, bắt đầu xuất hiện 
những bài viết của ông trên tờ 
nguyệt san Viên Âm. Ông tự tay 
viết cả truyện ngắn (ký tên T.M), 
truyện dài (ký tên Châu Hải) và 
truyện hài hước (ký tên Ba Rảm).  

 
Từ năm 1934-1945 là những năm 
hoàn chỉnh các tổ chức của Phật 
giáo và hệ thống đào tạo tăng tài, 
các lớp Phật học cho thanh niên. 
Kết quả mà ông đã đóng góp 

được trong những năm tháng ấy, 
vẫn mãi mãi được ghi nhớ: Một 
thế hệ tăng sĩ tài ba đã nở rộ, làm 
nền tảng tuyên truyền phát huy 
chánh pháp, đoàn kết Tăng Ni và 
Phật tử, bảo vệ Phật giáo trước 
những khó khăn lúc bấy giờ. 

Chùa Từ Quang, nơi làm giảng 
đường bước đầu để tuyên dương 
chánh pháp cũng đã thấy bóng 
dáng của ông trong chiếc áo dài 
màu đen và chiếc khăn đóng 
tươm tất, thành kính đảnh lễ chư 
Tăng trước khi bước lên Pháp tòa 
để giảng kinh cho họ.  
 
Năm 1946, cuộc chiến tranh 
chống Pháp bùng nổ, dân chúng 
Huế tản cư, ông cùng gia đình di 
tản về Quảng Nam. Từ năm 1947 
đến 1949 ông làm chủ Tịch Ủy 
ban Hành chánh Kháng chiến 
miền Nam Trung bộ. Tại Liên 
khu V của vùng kháng chiến, ông 
tập họp một số đoàn viên của 
đoàn Phật học Đức Dục có mặt 
trong vùng và thành lập tổ chức 
“Phật giáo và Dân chủ mới” tại 
Bồng Sơn - Bình Định, nghiên 
cứu việc tổng hợp giáo lý Phật 
giáo và triết học Mác-Lê Nin.  
 

Mùa hè năm 1949, ông tập kết ra 
Bắc. Sau đó được đề cử làm Chủ 
tịch phong trào vận động Hòa 
Bình thế giới. Năm 1956, ông và 
Hòa thượng Trí Độ tham dự phái 
đoàn sang dự đại hội Phật giáo 
Buddha Jayanti tại Ấn Độ.  

 
Năm 1961, toàn bộ kinh 
Lăng Nghiêm mà ông đã 
dày công phiên dịch và chú 
giải trong nhiều năm, đã 
được đăng tải trên báo 
Viên Âm trước đây được 
ông hoàn tất và xuất bản tại 
chùa Quán Sứ, Hà Nội. Sau 
đó, sách được gia đình ông 
tái bản lưu hành rộng rãi ở 
miền Nam.  
 
Trong những năm ở Bắc, 
ngoài ngày giờ làm việc 
cho nhà nước, ông đến 
chùa Quán Sứ để dịch kinh 
và giảng kinh, hướng dẫn 
việc tu học giúp nhà chùa. 

Kết quả của những năm tháng dày 
công quả vì đạo pháp và dân tộc 
ấy còn được thể hiện qua các kinh 
sách uyên thâm như:  
 
1. Kinh Thủ Lăng Nghiêm.  
2. Luận Nhơn Minh  
3. Đại Thừa Khởi Tín Luận  
4. Bát Thúc Qui Củ tụng.  
5. Phật Học thường thức.  
6. Bát Nhã Tâm Kinh.  
7. Lịch sử Phật giáo Việt Nam và 
Phật Tổ Thích Ca.  
8. Tâm Minh - Lê Đình Thám 
tuyển tập (gồm 5 tập).  
 
Đời người là vô thường, ông đã 
ngộ lý ấy và đã bình thản ra đi 
ngày 23-4-1969 (nhằm 7-3 âl, 
năm Kỷ Dậu), sau khi đã đàm đạo 
lần cuối cùng với Hòa thượng 
Đôn Hậu, tại bệnh viện Việt - Xô, 
Hà Nội, thọ 73 tuổi  và 42 năm 
phụng sự Tam Bảo.

  
 

Như Kim (tổng hợp) 

 
Bác sĩ Tâm Minh tại Văn phòng Ủy ban Bảo vệ 
Hòa bình Thế giới Việt Nam năm 1956 tại Hà Nội  
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    Đà Nẵng:  Hội thảo Cuộc đời và sự nghiệp  
         của bác sĩ Tâm Minh - Lê Đình Thám 

Đồng Lực  

Tưởng niệm 40 năm ngày mất Bác Tâm Minh - Lê Đình Thám, sáng lập viên 
Gia Đình Phật Tử Việt Nam. 

Tối ngày 31/03/2009 tại hội trường Trung tâm Phật giáo Thành phố Đà Nẵng, BHD 
Phật tử phối hợp cùng PBHD GĐPT Đà Nẵng đã long trọng tổ chức buổi hội thảo về 
cuộc đời và sự nghiệp của bác sĩ Tâm Minh - Lê Đình Thám. Dưới sự chủ trì của Ban 
Hoằng Pháp và chứng minh của nhị vị Hòa Thượng Thích Giác Viên, Hòa Thượng 
Thích Chí Mãn.  

Buổi lễ diễn ra trong hơn 3 tiếng đồng hồ dưới sự tham gia của 140 Cư sĩ Phật tử và Huynh trưởng toàn 
Thành phố Đà Nẵng. Buổi hội thảo đã diễn ra dưới sự chủ trì của Thượng tọa Thích Thiện Toàn, Thượng tọa 
Thích Từ Nghiêm, Thượng tọa Thích Đồng Nguyện, Huynh Trưởng Thị Sơn - Huỳnh Ngọc Lâm.  
 
Hội thảo đã được nghe 8 chủ đề của quý Chư tôn túc, Cư sĩ phật tử và Huynh trưởng GĐPT nói về:  
 
-    Cuộc đời và sự nghiệp của bác sĩ Tâm Minh.  
-    Sự lãnh hội Phật giáo của cư sĩ Tâm Minh qua bốn câu thơ.  
-    Cư sĩ Tâm Minh trong lòng Phật Giáo…  
-    Cư Sĩ Tâm Minh với thế hệ kế thừa  
-    Mãi sáng ngời bầu trời chấn hưng Phật giáo…  
-    Bổn phận của Cư sĩ chúng ta qua tinh thần của bác sĩ Tâm Minh  
-    Nguyên nhân của bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám đến với đạo phật…  
-    Người Huynh trưởng phải làm gì  để  tiếp bước sự nghiệp của tổ chức giao phó…  

Với những bài tham luận của Thượng Tọa Thích Đồng Nguyện, Đại Đức Thích Thông Huệ, Cư Sĩ Trần 
Xuân Lào, Huynh trưởng Chúc Thi - Tán Giản, Huynh trưởng Thị Sơn - Huỳnh Ngọc Lâm  …   
Buổi hội thảo đã khép lại với sự luyến tiếc trong lòng mỗi vị khách mời tham dự, khi lắng nghe các đề tài nói 
về hình ảnh của một người Phật tử đã đem cả cuộc đời của mình sống đạo, học đạo, hoằng đạo không 
ngừng nghỉ. Luôn nghĩ đến lớp kế thừa, bảo tồn và duy trì được nguyên khí và nguyên chất của sơ khai Phật 
giáo du nhập cho đến sự ra đời của tổ chức GĐPT. Buổi thảo luận không chỉ đem đến cho các hàng Cư sĩ 
Phật tử, GĐPT mà còn giúp cho người dân biết rằng để trở thành một con người thần túy tinh khiết thì không 
ai có thể giúp mình hơn mình bằng cách huân tập tự thân, học tập theo thân giáo trọng Phật kính Tăng, đem 
giáo lý Phật đà truyền bá khắp thế gian như hương thơm làm hòa dịu cõi ta bà ô trượt phiền não...  

Cũng nhân ngày lễ húy kỵ lần thứ 
40 của bác sĩ Tâm Minh - Lê Đình 
Thám PBHD GĐPT Đà Nẵng đã tổ 
chức lễ phát chứng nhận cho các 
học viên trúng cách trong kỳ trại 
Lộc Uyển và A Dục khóa 2008 vào 
lúc 4h00 sáng ngày 01/04/2009 
cũng tại Trung tâm Phật giáo Thành 
phố Đà Nẵng (chùa Pháp Lâm) cho 
31 Huynh trưởng A Dục và 89 
Huynh trưởng Lộc Uyển dưới sự 
chứng minh và truyền đăng của 
Thượng Tọa Thích Từ Nghiêm.  
Quảng Nam: 

 
Hội Thảo 

 
 
Các học viên nghiêm trang nghe kết quả  

 
 
Lễ truyền đăng  
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GĐPT hướng về lễ tưởng niệm 40 năm  
ngày mất cư sĩ Tâm Minh - Lê Đình Thám 

Tối ngày 31/03/2009, hàng trăm Huynh trưởng và Đoàn 
sinh thuộc Phân ban Hướng dẫn GĐPT tỉnh Quảng Nam 
đã vân tập về chùa Pháp Hoa (H. Vĩnh Điện, T. Quảng 
Nam) để tham dự đêm văn nghệ "Tâm Minh - Sáng mãi 
tình Lam" nhằm tưởng niệm niệm 40 năm ngày mất của 
Cư sĩ Tâm Minh - Lê Đình Thám (07/03/Kỷ Dậu - 
07/03/Kỷ Sửu).  

Mặc dù thời tiết không thuận lợi nhưng với tấm 
lòng với người đã có công trong việc định hình 
và thai nghén cho tổ chức Gia đình Phật tử Việt 
Nam, gần 20 tiết mục đơn ca, song ca, tốp ca, 
múa "cây nhà lá vườn" như: Tâm Minh ca, Điện 
Bàn yêu thương, hương sen, hướng bóng từ, chùa 
tôi, đêm trăng sông Thu v.v... được đông đảo 
khán giả tán thưởng nhiệt tình. Tham dự đêm văn 
nghệ còn có sự hiện diện của Chư tôn đức Phật 
giáo tỉnh Quảng Nam và các anh chị Huynh 
trưởng Phân ban Hướng dẫn GĐPT TƯ. 

 

 
Nhân 
dịp 
này, 
vào 
rạng 
sáng 
ngày 
01/04
/2009
, 
Phân ban Hướng dẫn GĐPT tỉnh 
Quảng Nam đã tiến hành lễ 
truyền đăng và thọ cấp Tín, cấp 
Tập cho 188 Huynh trưởng đến từ 
các đơn vị trong toàn tỉnh dưới dự 
chứng minh của Chư tôn đức BTS 
và Ban HDPT tỉnh cùng sự hiện 
diện của các anh, chị Huynh 
trưởng Phân ban HD GĐPT TƯ. 
Tại buổi lễ, sau phần đọc, trao 
quyết định xếp cấp và gắn cấp, 

toàn thể Huynh trưởng 
thọ cấp đã phát nguyện 
trọng đời hy hiến cho 
màu Lam trước Chư 
tôn đức và các anh, chị 
Huynh trưởng cao niên. 
Xếp cấp chính là sự 
đánh giá, sự xác nhận 
đúng đắn công lao phục 
vụ tổ chức áo Lam góp 

phần hoằng dương chánh pháp 

mà các 
anh, 
chị 

Huynh 
trưởng 

đã 
kinh 
qua. 
Đây 

cũng là 
dịp để 
truyền 

thừa, 
tạo cơ 

hội cho các Huynh trưởng 
đàn em thể hiện vai trò, trách 
nhiệm đối với tổ chức, hoàn 
thành các sứ mạng được giao 
phó.

  
 

Bảo Thiên - Thị Huệ (Giác Ngộ Online) 

 

 

Các tiết mục văn nghệ do các đơn vị GĐPT trong tỉnh biểu diễn 

Các huynh trưởng thọ cấp 

 

Nguyện trọn đời hy hiến cho màu Lam 
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Quảng Nam:     Lễ tưởng niệm 40 năm  
ngày mất Cư sĩ Tâm Minh - Lê Đình Thám (1969 - 2009) 

Ngày 01-4-2009, lễ tưởng niệm 40 năm ngày mất của Cư sĩ Tâm Minh - Lê Đình Thám (07/3/Kỷ Dậu - 
07/3/Kỷ Sửu) và Hiệp kỵ hương linh của chư Huynh trưởng và đoàn sinh quá cố do Phân ban Hướng dẫn 
GĐPT tỉnh Quảng Nam tổ chức đã diễn ra tại chùa Pháp Hoa - thị trấn Vĩnh Điện - H. Điện Bàn - T. Quảng 

Nam, dưới sự chứng minh của HT. Thích Thiện Duyên – UV 
HĐTS, Trưởng ban HDPT TƯ cùng Chư tôn đức Thường trực 
BTS THPG Tỉnh Quảng Nam và Ban đại diện Phật giáo các 
huyện thị.  

Ngoài ra, có có sự hiện diện của đại diện các cơ quan ban ngành 
của tỉnh và địa phương, Chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện 
trong toàn tỉnh, các anh chị Huynh trưởng Phân ban Hướng dẫn 
GĐPT TƯ, một số tỉnh thành khu vực miền Nam, miền Trung, 
Tây Nguyên và đông đảo Huynh trưởng, Đoàn sinh tỉnh Quảng 
Nam.  
 
Tại buổi lễ, đại diện Phân ban đã dâng lời tưởng niệm nhắc lại 

những đóng góp to lớn của Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám đối với đạo pháp và dân tộc, đặc biệt là đối với tổ 
chức GĐPT. Qua đó, khẳng định: "...Hơn 60 năm qua, tuổi trẻ áo lam luôn lắng nghe, học tập và rèn luyện, 
vâng lời và hết mình phục vụ Đạo pháp dân tộc, để xứng đáng với hoài bão là những người tiếp nối ngày 
mai. Anh Cường, anh Chuẩn, chị Cúc và nhiều nhiều Huynh trưởng nữa chắc đã không có gì hổ thẹn khi gặp 
bác, vì tập thể chúng con đã biết luôn giữ tâm mình là Tâm Minh.  
 
Ngày nay tổ chức Gia đình Phật tử đang được hoàn thiện và lớn mạnh vững chắc. Áo lam yêu đã vượt biên 
giới quốc gia để khoác lên mình của các màu da: đỏ, vàng, đen, trắng... Vì ở đâu có loài người, sớm muộn ở 
đó sẽ có đạo Phật - và ở đâu có Đạo Phật cũng đều cần có tổ chức Gia đình Phật tử, bởi vì sẽ không có một 
thành tựu vững bền nào mà không nhắm đến hàng ngũ thanh thiếu nhi ..."  
 
Cố đạo hữu Tâm Minh Lê Đình Thám, sanh năm Đinh Dậu (1897) tại làng Đồng Mỹ (Phú Mỹ), tổng Phú 
Khương, phủ Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Ông là một người tinh thông giáo lý Phật đà, đã cùng với các HT. 
Thích Trí Độ, Thích Mật Thế, Thích Mật Khế... hưởng ứng phong trào chấn hưng đạo pháp của Thái Hư Đại 
Sư và tiếp nối truyền thống yêu nước của dân tộc, các ngài đã đứng 
ra thành lập An Nam Phật học Hội, xuất bản Nguyện san Viên Âm, 
thiết lập cở sở đào tạo Tăng tài, như: Trường Trung - Tiểu Phật 
học tại chùa Bảo Quốc, Đại học Phật học tại chùa Tây Thiên - Huế. 
Xúc tiến thành lập các tỉnh hội, chi hội, khuôn hội Phật giáo tại 
Trung phần; cử hành Đại lễ phật đản đầu tiên vô cùng trọng thể tại 
chùa Diệu Đế - Thừa thiên Huế. Đặc biệt thành lập Gia đình Phật 
hóa phổ, tổ chức tiền thân Gia đình Phật tử Việt Nam. Đối với xã 
hội, cố đạo hữu Tâm Minh, ngoài việc làm bác sĩ tại bệnh viện Hội 
An - Quảng Nam còn giữ các chức vụ Giám đốc Y tế Trung phần, 
kiêm Giám đốc bệnh viện Huế, làm chủ tịch Ủy ban hành chánh kháng chiến miền Nam Trung bộ và Chủ 
tịch phong trào vận động hòa bình thế giới.v.v... trong thời kì kháng chiến chống pháp.  
 
Trong lời đạo từ, HT. Thích Thiện Duyên đã nhắc nhở toàn thể Huynh trưởng và Đoàn sinh GĐPTVN phải 
học tập tấm gương của Cư sĩ Tâm Minh - Lê Đình Thám bằng những hành đông thiết thực như là đóng góp 
tài lực, vật lực cho sự nghiệp phát triển của Giáo hội hiện tại, nhằm tương ứng với tâm nguyện mà cư sĩ đã 
phát nguyện trước Linh đài thầy bổn sư lúc còn sinh tiền "Chánh pháp cần phải truyền, chúng sanh cần phải 
độ, lời di huấn đó con nguyện xin gánh vác."  
Trước đó, trong khuôn khổ lễ tưởng niệm, Phân ban Hướng dẫn GĐPT tỉnh Quảng Nam còn tổ chức lễ 
phóng sanh, phóng đăng trên nhánh sông Thu Bồn, đêm văn nghệ "Tâm Minh - Sáng mãi tình Lam" và lễ thọ 
cấp Tập, cấp Tín cho 188 Huynh trưởng đến từ các đơn vị GĐPT trong toàn tỉnh.  Gia Trúc (Giác Ngộ Online) 

 
 
Toàn cảnh lễ tưởng niệm - Ảnh: Bảo Thiên  
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Tưởng niệm 40 năm ngày mất Bác Tâm Minh - Lê Đình Thám 
Bà Rịa Vũng Tàu:            
         
 
       PBHD GĐPT tổ chức Lễ Hiệp kỵ  
Bác Tâm Minh - Lê Đình Thám 

Sáng ngày 05/04/2009, tại chùa Hội Phước Thị xã Bà Rịa, Phân 
ban Hướng dẫn GĐPT Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức Lễ Hiệp 
kỵ và tưởng niệm Bác Tâm Minh - Lê Đình Thám, và các Huynh 
trưởng hữu công trong tỉnh đã quá vãng.  

Chứng minh và tham dự buổi lễ có Hòa Thượng Thích Nguyên Trực, Phó Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng 
sự, Thượng Tọa Thích Giác Hạnh, Phó Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Hoằng pháp cùng Chư vị tôn túc trong 
Ban Trị sự. Về tham dự buổi lễ có thân nhân của các cố Huynh trưởng cấp Tấn Tâm Tuyên - Lê Văn Dương, 
nguyên Trưởng Phân ban; Huynh trưởng Minh Hoa - Đặng Phước Bình và các anh chị thành viên PBHD, 
hơn 100 Huynh trưởng, Đoàn sinh trong tỉnh về tham dự.  
 

Sau phần nghi thức dâng hoa do các Đoàn sinh thực hiện là 
diễn văn khai mạc lễ tưởng niệm của Huynh trưởng cấp Tấn 
Thiện Chánh - Nguyễn Ngọc. Huynh trưởng cấp Tấn Thiện 
Bình Nguyễn Hồng Trân, Phó Phân ban đã tuyên đọc tiểu sử, 
công hạnh của Bác Tâm Minh, anh Võ Đình Cường, anh Mã 
Thành Cưng, Anh Lê Văn Dương, anh Đặng Phước Bình và 
danh sách các Huynh trưởng trong tỉnh đã quá cố. Tiếp theo là 
phát biểu cảm tưởng của Huynh trưởng cấp Tấn Lệ Ấn - 
Huỳnh Hy, Phó Phân ban.  
 
Kết thúc buổi lễ là đạo từ của Hòa Thượng Thích Nguyên 
Trực, ngài kêu gọi các Huynh trưởng nên đoàn kết, và tích 
cực trong mọi Phật sự cũng như phát huy nhiều sáng kiến 
nhằm phát triển GĐPT trong tỉnh ngày càng mạnh, đông hơn.  

 
Tối hôm trước, ngày 04/04/2009, Phân ban cũng tổ chức 
buổi lễ cầu siêu trọng thể với sự chủ lễ và chứng minh của 
Thượng Tọa Thích Giác Hạnh, Phó Ban Trị sự kiêm 
Trưởng Ban Hoằng pháp, Cố vấn Phân Ban, viện chủ chùa 
Hội Phước. Cũng trong dịp này, Phân Ban cũng tổ chức thi 
kết khoá các bậc Kiên - bậc Trì kỳ 3 cho Huynh trưởng các 
huyện Long Điền, Xuyên Mộc, Châu Đức, Tân Thành. 
Khoá thi bậc Kiên với 25 Huynh trưởng, bậc Trì với 15 
Huynh trưởng.  
 
Buổi lễ kết thúc lúc 11g00 cùng ngày.  

 
Thiện Bình 

 
 
 
 

 

 
        Các em Đoàn sinh GĐPT dâng hoa  

       Học viên thi kết khóa bậc Kiên - Trì  
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Đăk Nông: Ra mắt Phân ban Hướng 
dẫn GĐPT tỉnh 

Ngày 05/04/2009 tại Hội trường Văn phòng BTS THPG 
Đăk Nông, Phân ban Hướng dẫn Gia đình Phật tử tỉnh Đăk 
Nông trang nghiêm tổ chức Đại hội lần thứ nhất thành lập 
Phân ban GĐPT của tỉnh.  

Quang lâm chứng minh Đại hội có: Đại Đức Thích Quảng 
Tuấn - Ủy viên Hội đồng Trị sự - Trưởng ban Trị sự Phật 

giáo tỉnh Đăk Nông; 
Đại Đức Thích 
Quảng Hiền - Phó 
Thường trực BTS, 
Trưởng Ban hướng 
dẫn Phật tử tỉnh Đăk 
Nông. Đại Đức 
Thích Chiêu Ý, Phó 
ban Trị sự kiêm 
Trưởng Ban hoằng 
pháp BTS PG Đăk 
Nông. Đại Đức 

Thích Quảng Nhã - Chánh Thư ký Văn phòng Ban Trị sự.  
 
Về phía đại diện các cấp chính quyền có ông Lê Đình 
Nhung - Trưởng phòng công tác Tôn giáo Sở Nội Vụ tỉnh 
Đăk Nông. Đại hội còn được đón tiếp Ban hộ tự các chùa, 
Ban bảo trợ GĐPT, Huynh trưởng và Đoàn sinh trong toàn 
tỉnh.  
 

Trong bản 
báo cáo công 
tác Phật sự 
đã nêu ra quá 
trình hình 
thành và phát 
triển của 
GĐPT tỉnh 
Quảng Đức 
thời bấy giờ, 
tưởng niệm 
công ơn của 

Cố Hòa thượng thượng Trí hạ Huy, Hòa thượng đã có nhiêu 
công lao trong quá trình hình thành nên GĐPT, nêu lên sự 
khó khăn trở ngại của việc thành lập GĐPT.  
 
Đại hội diễn ra trong 2 buổi làm việc trong tinh thần đoàn 
kết hòa hợp thống nhất ý chí để bầu ra các chức danh.  
 
Sau Đại hội đã cử anh Thị Vân Lê Văn Tuyển - Huynh 
trưởng cấp Tín làm Trưởng Phân ban Hướng dẫn GĐPT 
tỉnh Đăk Nông.                                                                                                      
Tánh Tuệ (Phật tử Việt Nam) 

Quảng Ngãi:  
Trao quyết định công nhận  
chính thức cho 4 GĐPT  
 

Ngày 05/04/2009, Phân ban Hướng dẫn GĐPT 
tỉnh Quảng Ngãi đã 
trao quyết định 
công nhận chính 
thức cho 4 GĐPT 
trên địa bàn tỉnh.  

 

Đó là các đơn vị:  
- GĐPT Chơn Sắc (chùa Cảnh Tiên).  
- GĐPT Chơn Bửu (chùa Vạn Bửu) thuộc 
huyện Tư Nghĩa.  
- GĐPT Chơn Thạnh (chùa Bửu Quang) thuộc 
huyện Mộ Đức.  
- GĐPT Mỹ Long (chùa Đức Lâm) thuộc 
huyện Bình Sơn.  
 
Cả 4 Gia đình Phật tử mới hội nhập cùng mái 
nhà Lam Quảng Ngãi, hiện có 35 Huynh 
trưởng, 280 Đoàn sinh thường xuyên sinh hoạt 
tu học. Như vậy hiện nay tại Quảng Ngãi, tổng 
số GĐPT đang sinh hoạt tu học là 36 đơn vị. 
Cũng cần nói thêm 3 GĐPT Chơn Sắc, Chơn 
Bửu, Chơn Thạnh đều có Sư trụ trì bảo trợ và 
Cố vấn Giáo hạnh, thuận duyên về mọi mặt. 
Riêng GĐPT Mỹ Long thuộc vùng sâu, vùng 
xa, khó khăn thiếu thốn mọi bề.  
 
Trong buổi lễ đón nhận quyết định chính thức, 
GĐPT Mỹ Long nhận được khá nhiều ưu ái từ 
các anh chị trong Phân Ban cũng như các 

GĐPT bạn, 
đặc biệt Đại 
đức Thích 
Như Tiến 
(chùa Hoa 
Sơn – huyện 
Tư Nghĩa) 
đã tặng 4 
chiếc xe đạp 

cho 4 em Đoàn sinh nghèo, có hoàn cảnh đặc 
biệt khó khăn, học giỏi, sinh hoạt tu học 
chuyên cần năng nỗ, nhằm tiếp sức cho các em 
đến trường học tập.  

 
Trao Cờ 

 

 
Htr và Đoàn sinh các GĐPT tại Bình Sơn 

 vượt sông đến chia vui cùng GĐPT Mỹ Long  
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Đồng Nai: Tổ chức khảo sát kết khóa bậc Kiên năm 2009 
Ngày 19 tháng 04 năm 2009 tại Tổ đình Long Thiền TP Biên Hòa, Phân ban Hướng dẫn GĐPT Đồng Nai đã 
tổ chức khảo sát kết khóa Bậc Kiên cho 103 Huynh trưởng tập sự.  
Mỗi học viên phải trải qua 2 bài thi trắc nghiệm và một bài thi tự luận thuộc chương trình tu học bậc Kiên 

của ngành học Huynh trưởng GĐPT VN  
 
Sau khi làm bài thi, tất cả học 
viên thực hành phóng sanh 
tại bờ sông Đồng Nai  
 
Toàn thể học viên, Ban tổ 
chức, Ban coi thi đã chụp 

hình, kết giây thân ái và hẹn gặp nhau tại Trại huấn luyện Huynh 
trưởng Sơ cấp Lộc Uyển vào cuối năm nay   (Thiện Ngộ) 
 
 

Bình Phước: Lễ ra mắt và công bố quyết 
định công nhận Ban hướng dẫn Phật tử  

Ngày 26/04/2009 tại Văn phòng Ban trị sự Tỉnh hội Phật giáo 
Bình Phước đã diễn ra lễ công bố quyết định công nhận Ban 
Hướng dẫn Phật tử, ra mắt thành phần nhân sự của Ban với đầy 
đủ hai Phân Ban.  

Đại đức Thích chiếu Pháp được cử làm Trưởng ban gồm bảy thành viên. Phân ban Hướng dẫn Cư sĩ Phật tử 
do Sư cô Thích nữ Minh Chánh phụ trách gồm có năm thành viên. Phân ban Hướng dẫn Gia đình Phật tử do 
Huynh trưởng Tâm Thạch Trần Ngọc Đá làm Trưởng Phân ban gồm có 14 Huynh trưởng phụ trách.  
 
Chứng minh và tham dự Lễ có Hòa Thượng Thích Nhuận Thanh, thành viên Hội đồng Chứng minh Trung 
Ương, Ủy viên HĐTS Trung ương, Trưởng ban Trị sự THPG Bình Phước và Chư Tôn đức Tăng Ni trong 
Thường trực Ban Trị sự và đại diện các huyện thị trong tỉnh. Ông Nguyễn Hữu Tư, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, 
Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Bình Phước.  
 
Về phía Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương và Phân ban GĐPT Trung ương do Huynh trưởng cấp Dũng 
Tâm Duệ Nguyễn Đức Châu, Chánh Văn phòng BHDPT Trung ương, Phó Thường trực PBHD GĐPT Trung 
ương cùng các thành viên trong Phân ban GĐPT Trung ương và đại diện các tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Bà 
Rịa - Vũng Tàu và TP.HCM... đến tham dự và tặng quà lưu niệm chúc mừng.  
 
Trong phần đạo từ của Hòa thượng chứng minh đã nêu cao tinh thần hộ trì Chánh pháp và phụng sự lý tưởng 
chân chánh của Gia đình Phật tử để vượt qua mọi khó khăn trở ngại, nhằm góp phần ổn định sinh hoạt của 
Giáo hội và phát triển Gia đình Phật tử đúng theo đường lối và chủ trương của Giáo hội. Hòa thượng cũng 
nhắn nhủ toàn thể thành viên của Ban, nhất là các Huynh trưởng hãy đoàn kết và phát huy lý tưởng phụng 
đạo chân chánh của tuổi trẻ vì Đạo pháp và Tổ quốc. Giáo hội các cấp và Hòa thượng luôn luôn ưu tư, động 
viên và tạo mọi điều kiện để GĐPT Tỉnh nhà được chung sức với Gia đình Phật tử giải kết mọi bất đồng, 
phát huy tinh thần Bi - Trí - Dũng để cùng nhau thực hiện đường hướng và chủ trương của GHPGVN. Hòa 
thượng cũng nhắc nhở các thành viên của Ban hãy nỗ lực hơn nữa để phụng sự lý tưởng chân chính của 
GĐPT và khắc phục tình trạng có một số Đơn vị và cá nhân được Giáo hội giao phó trách nhiệm nhưng một 
thời gian khá dài vừa qua chưa cùng với Giáo hội đưa GĐPT sinh hoạt trong pháp lý của Giáo hội.  
 
Toàn thể các hành viên của Ban Hướng dẫn Phật tử Bình Phước gồm hai Phân ban đã hoan hỷ nhận nhiệm 
vụ đã được Giáo hội giao phó để cùng nhau nỗ lực tu học, ổn định Ban Hướng dẫn Phật tử .  (Pháp An)  
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Kiên Giang:              GĐPT Bửu Thọ  
    đón nhận Quyết định công nhận chính thức  

Trong không khí ấm áp, hòa niềm vui và tự hào, GĐPT Bửu Thọ (ấp 
Hoà Thuận 2 – xã Mong Thọ A - huyện Châu Thành – Kiên Giang) đã 
trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Quyết định công nhận chính thức 
GĐPT Bửu Thọ vào lúc 08 giờ sáng ngày 26/04/2009.  

Chứng minh buổi Lễ có: Thượng Tọa Thích Thiện Tánh - UV BTS THPG KG, Chánh Đại diện Phật Giáo 
huyện Châu Thành, Thượng tọa Thích Thiện Bảo - Viện chủ chùa Bửu Thọ, Huynh trưởng Cấp Tấn Diệu 
Thiện Trần Thế Mỹ - Trưởng PB HD GĐPT Kiên Giang, Huynh trưởng cấp Tấn Minh Kim Quách Văn 
Thành - Phó PB HD GĐPT Kiên Giang, cùng các anh chị Ban huynh trưởng GĐPT Kim Quang, Tam Bảo 
Rạch Giá, Phật Quang. Ngoài ra còn có sự hiện diện của Ông Huỳnh Đạt 
Dân và ông Phạm văn Cương - là hai Phó Chủ tịch UB MTTQ xã Mong 
Thọ A huyện Châu Thành, quý cô bác trong Ban Bảo Trợ, Ban hộ tự và 
gần 100 em đoàn sinh GĐPT Bửu Thọ đã về dự lễ đông đủ.  
 
Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm và vui tươi, GĐPT Bửu 
Thọ đã đón nhận Quyết định từ Ban Trị sự THPG Kiên Giang chính thức 
công nhận GĐPT Bửu Thọ là đơn vị sinh hoạt dưới sự quản lý của PB 
HD GĐPT tỉnh Kiên Giang thuộc Ban HDPT THPG Kiên Giang. Đồng 
thời, đơn vị cũng nhận lá Cờ Sen Trắng và còi từ PB HD GĐPT Kiên 
Giang. Từ đây, Ngọn cờ Sen Trắng bắt đầu tung bay trong khuôn viên 
chùa Bửu Thọ, những buổi sinh hoạt ồn ào, náo nhiệt sẽ xuất hiện và phát triển mãi mãi.  

(Minh Lễ) 
 
Huế : Thanh Nữ GĐPT An Lạc tổ chức thi hùng biện 
 
Theo chương trình hoạt động năm 2009 của Đoàn Thanh Nữ An Lạc, chào mừng Đại lễ Phật Đản 2553, vào 
ngày 26/04/2009, đoàn Thanh Nữ An Lạc đã tổ chức 1 cuộc thi hùng biện, nói về kĩ năng sống của Thanh 
Niên trong thời đại mới. Cuộc thi nhằm mục đích giáo dục Đoàn sinh có lối sống lành mạnh, phù hợp với sự 

thay đổi của xã hội đồng thời vẫn giữ được tinh thần và phẩm chất của 
người áo Lam, rèn luyện cho các em kỹ năng nói trước đám đông và 
sự tự tin vào bản thân. 
 
Cuộc thi đã diễn ra trong sự cổ vũ 
nồng nhiệt của HT và ĐS GĐPT 
An Lạc, theo đánh giá chung, các 
em đã có sự chuẩn bị khá chu đáo 
các chủ đề đã chọn, trình bày 
tương đối tự tin bài dự thi của 
mình. Kết quả, Ban Giám khảo đã 
chọn ra được 03 thí sinh có phần 

trình bày và trả lời câu hỏi xuất sắc nhất để trao giải. 
 
Đây là một hoạt động tương đối mới mẻ đối với GĐPT, hy vọng mô hình này sẽ được nhân rộng, tạo một sân 
chơi mới cho các em, nhất là 2 ngành Thanh và Thiếu. (Ngọc Thuý ) 

 

 

  Chư tôn đức, quý đại biểu, quý đạo hữu,  
phụ huynh, Htr và đs chụp hình lưu niệm  

 
Nhận cờ và tiến hành nghi thức GĐPT  

 
                  Thanh Nữ GĐPT An Lạc 
 

 
                     Thi Hùng Biện 
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Kiên Giang: Khai mạc Trại họp bạn Ngành Thiếu 
Phân ban Hướng dẫn GĐPT tỉnh Kiên Giang đã khai mạc Trại họp bạn ngành Thiếu GĐPT tỉnh Kiên Giang 
vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 30/04/2009. Trại mang tên Lục Hòa 2009 được tổ chức tại Trại trường chùa 
Tam Bảo - Hà Tiên quy tụ 06 đơn vị GĐPT trong tỉnh với gần 150 trại sinh, diễn ra trong 2 ngày 30/04 – 
01/05/2009. (Minh Lễ) 

Chứng minh buổi lễ Khai mạc Trại họp bạn có Ni Sư Thích Nữ Như Hải - Phó BTS kiêm Trưởng Ban HDPT 
Tỉnh Hội PG Kiên Giang, Trụ trì chùa Tam Bảo - Hà Tiên; Đại đức Thích Huệ Tâm - UV BTS, Chánh Đại 

diện Phật giáo Thị xã Hà Tiên, Đại đức Thích Pháp Hảo – UV BTS, Phó 
ban Đại diện Phật giáo Thị xã Hà Tiên, Ni sư Thích Nữ Như Minh - Phó 
ban Đại diện Phật giáo Thị xã Hà Tiên cùng một số Chư tôn đức ni. Về 
phía GĐPT có Huynh trưởng cấp Tấn Diệu Thiện Trần Thế Mỹ - 
Trưởng Phân ban Hướng dẫn GĐPT tỉnh Kiên Giang, Huynh trưởng cấp 
Tấn Minh Kim Quách Văn Thành – Phó PBHD GĐPT tỉnh Kiên Giang.  
 
Nội dung các hoạt động sinh hoạt trại đều thích ứng với cả hai đối tượng 
thiếu nam và thiếu nữ; kết hợp các trò chơi vận động (như trò chơi dân 
gian) với trò chơi trí tuệ (Hội thi Ngọn Lửa Dũng Tiến). Có những phần 
thi dành cho thiếu nam (thi dựng lều), đồng thời cũng có những cuộc thi 
thích hợp với thiếu nữ (như thi cắm hoa, nấu ăn). Bên cạnh đó có những 

nội dung thi đua phối hợp tính tháo vát của thiếu nam (làm cổng trại) 
và sự tinh tế của thiếu nữ (làm báo tập, triển làm thủ công, trang trí 
lều). Ngoài việc rèn luyện các kỹ năng và đức tính cho trại sinh, Ban 
Quản trại cũng không quên dẫn dắt các em đến với các vấn đề nóng 
bỏng của đời sống xã hội hiện tại thông qua cuộc thi hùng biện các đề 
tại phòng chống HIV/AIDS, phòng chống ma túy, tác hại của thuốc lá, 
an toàn giao thông, vệ sinh môi trường... Đó là những kiến thức rất bổ 
ích cho các em trong cuộc sống hiện nay. 

Ngày bế mạc, Trại Lục Hòa Kiên Giang 2009 vui mừng được sự 
viếng thăm của phái đoàn 
Phân ban Hướng dẫn GĐPT 
Trung ương do Huynh trưởng cấp Dũng Tâm Duệ Nguyễn Đức 
Châu – Phó Thường trực PB HD GĐPT TW dẫn đầu đoàn, 
cùng đi có Huynh trưởng cấp Tấn Thiện Chánh Nguyễn Ngọc – 
UV Tổ kiểm TW, Huynh trưởng cấp Tấn Tịnh Uyển Nguyễn 
Thị Oanh – UV Thủ Quỹ TW, Huynh trưởng cấp Tấn Thị Bá 
Huỳnh Văn Tùng – Phó Thư ký TW. Đồng thời, Trại cũng vinh 
dự tiếp đón anh Tống Hồ Cầm – huynh trưởng cấp Dũng cao 
niên, cố vấn PBHD GĐPT Việt Nam. 
 

   Không khí ngày bế mạc vẫn diễn ra sôi nỗi với các trò chơi dân gian và nhất là trò chơi lớn. 
Trại họp bạn Ngành Thiếu GĐPT tỉnh Kiên Giang khép lại bởi Lễ bế mạc diễn ra vào lúc 14 giờ ngày 
01/5/2009 với sự chứng minh của Ni sư Thích Nữ Như Hải – Phó BTS 
kiêm Trưởng ban HDPT THPG Kiên Giang, Trụ Trì chùa Tam Bảo Hà 
Tiên và các anh chị trong PB HD GĐPT tỉnh Kiên Giang. 
Tuy chỉ có 02 ngày ngắn ngủi nhưng tất cả trại sinh đã thực hiện đúng 
tinh thần trại, đồng thời các hoạt động của trại đã đánh thức năng 
khiếu, óc sáng tạo, tinh thần vượt khó,… của trại sinh, đó là những đức 
tính và điều kiện cần có của một người Phật tử chân chính sống trong 
xã hội ngày nay. 

 

              Thi cắm hoa  

 

 
Htr Nguyễn Đức Châu trò chuyện với trại sinh 

 
PBHD GĐPT TW tặng quà lưu niệm cho BQT 
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TT Huế: Tổng duyệt chương trình văn nghệ cúng dường Phật đản 
 

Chiều ngày 03/05/2009 (09/04/Kỷ Sửu) tại Hội trường Tuệ Tĩnh đường Hải 
Đức,Tiểu ban Văn nghệ, Phân ban Hướng dẫn Gia đình Phật tử Thừa Thiên Huế 
đã tổ chức tổng duyệt văn nghệ cúng dường Đại lễ Phật đản Phật lịch 2553.  

Đến tham dự tổng duyệt có HT. Thích Quán Chơn, Trưởng Tiểu ban Văn nghệ 
Phật đản PL.2553; ông Cao Chí Hải, Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du 
lịch Thừa Thiên Huế cùng đại diện các sở 
ban ngành liên quan.  

 
Chương trình đã duyệt 20 tiết mục gồm múa, hợp ca, đơn ca, song ca, 
độc tấu, hoạt cảnh hướng đến cúng dường Đức Phật đản sinh. Các anh 
chị Huynh trưởng và Đoàn sinh Gia đình Phật tử đã có nhiều cố gắng 
trong quá trình tập luyện. Hội đồng xét duyệt đã thông qua hầu hết các 
tiết mục đề nghị trình diễn chính thức. Buổi công diễn sẽ được bắt đầu 
vào lúc 19g ngày 13 tháng 4 âm lịch tại chùa Từ Đàm. Tăng Nguyên (Liễu 
Quán Huế) 

TT Huế: Gia đình Phật tử Thành Nội kỷ niệm chu niên lần thứ 50 

Sáng ngày 3/5/2009 (9/4/Kỷ Sửu), tại Niệm Phật đường Thành Nội, Gia đình Phật 
tử (GĐPT) Thành Nội đã tổ chức lễ Chu niên – kỷ niệm 50 năm thành lập Gia 
đình Phật tử Thành Nội.  

Hòa thượng Thích Khế Chơn, Ủy viên 
Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng ban 
Hướng dẫn Phật tử tỉnh Thừa Thiên Huế, 
chư Tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại 

đức Tăng, Ni, đại diện chính quyền phường Thuận Thành, Phân ban 
Hướng dẫn Gia đình Phật tử TT-Huế, Ban Bảo trợ Gia đình Phật tử, 
Đoàn cựu Huynh trưởng cùng đông đảo đại diện Huynh trưởng, 
Đoàn sinh các GĐPT trong tỉnh nhà đã đến dự.  
 
GĐPT Thành Nội nguyên là GĐPT Xuân Đạo. Năm 1958, GĐPT 
Xuân Đạo được chính thức thành lập và được đổi tên là GĐPT 
Thành Nội (theo Quyết định 125/GĐPT/TT-06/04/1958), là một trong 5 đơn vị GĐPT đầu tiên của tổ chức 
GĐPT Việt Nam. Những năm đầu mới thành lập, có các huynh trưởng Lê Nô, Trần Văn Trung, Bùi Đức 
Hiền, Nguyễn Thắng Nhu tham gia sinh hoạt và điều hành...  
 
Trải qua 52 năm thành lập và 50 năm chính thức sinh hoạt (1958-2008), GĐPT Thành Nội đã đào tạo ra 

nhiều thế hệ huynh trưởng giỏi, một số vị hiện giữ nhiều trọng trách 
trong tổ chức giáo dục thanh thiếu niên Phật tử và có nhiều đoàn sinh 
xuất gia tu học. Đặc biệt, Thành Nội là đơn vị GĐPT có Thánh tử đạo 
Nguyễn Thị Vân ( pháp danh Không Gian ) vị pháp thiêu thân trong thời 
kỳ chế độ Thiệu - Kỳ đàn áp Phật giáo năm 1966.  
 
Hiện nay, với trung bình 80 huynh trưởng và đoàn sinh sinh hoạt hằng 
tuần vào mỗi chiều Chủ nhật, dưới sự điều hành của bác Gia trưởng Lê 
Như Cừ và anh LĐT Nguyễn Xuân Tiên, GĐPT Thành Nội là một trong 
những đơn vị GĐPT mạnh tiêu biểu của GĐPT Thừa Thiên Huế. (TN) 

 
Văn Nghệ cúng dường Phật Đản 

 
Văn Nghệ 

  Đông đảo Htr và các cựu Htr đoàn sinh đã về dự  

 
            Ươm mầm đạo pháp 
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TT Huế: Hoạt động xã hội của CLB Sen Xanh  
 
 Thiết thực góp phần chào mừng Đại lễ Phật Đản PL 2553, CLB Sen 
Xanh của Tỉnh Thừa Thiên Huế đã có 02 ngày hoạt động xã hội bổ 
ích tại thôn An Bình, xã Hương Hồ, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa 
Thiên Huế. 

 
Trong 2 ngày này, anh chị 
em trong CLB đến từ nhiều 
GĐPT trong Tỉnh đã tiến 
hành lợp lại nhà cho 2 bé 
sinh đôi Nguyễn Thị Quỳnh 
Nhung và Nguyễn thị 
Quỳnh Như. Gia đình 2 em 
này thuộc diện rất khó khăn 
của xã, bản thân bà Nội 2 
em lại bị bệnh ung thư.  

 
Hình ảnh những chiếc áo Lam không quản mưa nắng cố lợp cho 
xong 1 căn nhà 4 gian 2 chái đã làm cho những người dân xung 
quanh hết sức thán phục và xúc động. Mong sao những hình ảnh như 
thế này sẽ thường xuyên xuất hiện ở nhiều nơi, nhiều chỗ hơn, với 
nhiều hoạt động ý nghĩa hơn nữa.  ( Ngọc Thuý ) 
 

Trại họp bạn GĐPT Tây Nguyên 
 Theo cuộc họp giữa ban thường trực Ban Trị sự  THPG 
DAKLAK, với đại diện PBHD GĐPT TƯ và PBHD GĐPT tỉnh 
Daklak vào ngày 21 /04/2009 tại chùa Sắc Tứ KHAI DOAN, - 
văn phòng BTS tỉnh giáo hội Phật giáo Daklak. Trại họp bạn 
GĐPT Tây Nguyên sẽ được tổ chức vào đầu tháng 08/2009, tại 
Ban Mê Thuột, tỉnh Daklak. 
 
Buổi họp diễn ra từ 14h00 đến 17h00 dưới sự chứng minh và chủ 
trì của TT Thích Châu Quang, UV HDTS TƯ, TT Thích giác Tiên 
- CTK BTS, và ĐĐ Thích Trí Minh Trưởng ban HDPT Tỉnh 
Daklak về phía PBHD GĐPT có sự tham dự của Huynh trưởng 
cấp Dũng Tâm Duệ Nguyễn Đức Châu – Chánh VP ban HDPT 

TƯ, kiêm  Phó Thường trực PB HD GĐPT TƯ -, cùng với PBHD GĐPT tỉnh và đại diện GĐPT tại TP, 
Huyện, Thị thuộc Tỉnh. 
 
Trại họp bạn GĐPT Tây Nguyên do PBHD GĐPT tỉnh Daklak đăng cai và tổ chức được Thượng Toạ 
Trưởng Ban Trị sự  tỉnh giáo hội trực tiếp làm trưởng ban tổ chức và được Chư Tôn Đức tăng ni và Ban 
HDPT tỉnh nhiệt tỉnh cố vấn và hỗ trợ. 
 
Tước đó 8 giờ sáng cùng ngày Huynh trưởng cấp Dũng Tâm Duệ Nguyễn Đức Châu đại diện PBHD GĐPT 
TƯ đã họp với toàn thể thành viên PBHD GĐPT Daklak, Ban Quản Trại cùng đại diện PBHD GĐPT các 
tỉnh Kon Tum, Gia Lai, đại diện các GĐPT tại TP, Huyện, Thị thuộc Tỉnh, để phân tích và điều chỉnh kế 
hoạch tổ chức hội trại cho phù hợp với nhu cầu thực tế về điều kiện cơ sở vật chất, nhân sự và địa điểm tổ 
chức trại, từ đó cùng nhau khắc phục những khó khăn và đi đến sự nhất trí cao trong toàn PBHD GĐPT và 
sự hợp tác chặt chẽ của các tỉnh thuộc Tây Nguyên. 
 
Được biết cùng thời điểm diễn ra Trại họp bạn GĐPT Tây Nguyên, tại TP Ban Mê Thuột cũng diễn ra hội 
nghị - hội thảo của Ban HDPT các tỉnh Tây Nguyên Và miền Trung do Ban HDPT TƯ và Ban Trị sự  tỉnh 
giáo hội Phật giáo Daklak kết hợp tổ chức dưới sự hỗ trợ của VP II TƯGH. 

 
                  Chung tay vì cuộc đời 

 
 
                 Tuổi trẻ áo Lam. 

 
                  Áo Lam ướt đẫm mồ hôi 

 
Họp triển khai trại GĐPT Tây Nguyên 
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Lời Thưa 
 

Kính gửi anh chị em áo Lam !! 
 
Nhằm thiết lập chiếc cầu nối thân thương giữa anh chị em áo Lam trên mọi miền đất nước, qua đó 

trao đổi ý kiến và chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình tu học và sinh hoạt, để tình Lam ngày càng thương yêu 
gắn kết nhau hơn và cũng nhằm củng cố niềm tin trong anh chị em đối với tổ chức và lý tưởng GĐPT.  Số 
thử nghiệm của Bản tin GĐPT ra mắt ghi nhận những hoạt động sinh hoạt của GĐPT trên khắp mọi miền đất 
nước, trong thời gian qua.  

 
Do những hạn chế nhất định về năng lực và cũng là lần thử nghiệm nên những sai sót là không thể 

tránh khỏi, những người thực hiện bản tin này rất mong được sự chỉ bảo, góp ý, góp bài và hỗ trợ về nhân sự 
để bản tin được tiếp tục ra mắt và tránh những sai sót đã mắc phải. 

 
Bản tin đặt dưới sự chịu trách nhiệm của anh Tâm Duệ Nguyễn Đức Châu,  Phó Thường trực PBHD 

GĐPT TƯ, với sự thực hiện của ban biên tập website GĐPTVN ( www.giadinhphattu.vn ), và những cộng 
tác viên của trang web tại các tỉnh thành. Theo kế hoạch dự trù, bản tin sẽ được thực hiện 2 tháng 1 số. Với 
bản tin này anh em chúng ta có thể in ra giấy hoặc lưu trữ và đọc trực tiếp trên máy vi tính. Sử dụng font chữ 
Unicode. 

 
Mọi ý kiến đóng góp, hỗ trợ và bài vở xin vui lòng gửi về : 
địa chỉ email của bản tin : bantingiadinhphattu@yahoo.com 
hoặc địa chỉ email của website : gdpt.vietnam@yahoo.com.vn 
 
Xin kính chúc anh chị em áo Lam và quý vị một mùa Phật Đản An Lạc !!  
 
 
Tháng 05/2009 
BBT  


