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Shakopee, Ngày 20 Tháng 07 Năm 2006 

Thưa qúy Trưởng và gia đình, 

Tôi đã nhận được thiệp mời dự Lễ Hội Hoa Hồng Pl 2550 vào ngày 13 tháng 08 

năm 2006 (nhằm ngày 20 tháng 07 năm Bính Tuất) tại Orange County miền nam 

Cali. 

 Mỗi lần đến ngày Lễ Vu lan là mỗi lần tất cả chúng ta không ai là không tưởng nhớ 

đến công ơn dưỡng dục to lớn đối với các bậc cha mẹ! Thật hạnh phúc biết bao cho 

những người con khi hãy còn cha mẹ song toàn và cũng thật bùi ngùi biết bao cho 

những người con giàu lòng hiều thảo, nhưng cha mẹ đã khuất bóng! 

Tôi cũng là một trong những người con bất hạnh không có cái diễm phúc còn cha 

mẹ! Vì thế, mà khi được đọc quyển Bông Hồng Cài Áo của Thầy Nhất Hạnh viết tôi 

vô cùng cảm động và có làm bốn câu thơ Tứ Tuyệt dưới đây qua hình ảnh của Ngài 

Mục Kiền Liên dâng chén cơm cho Mẹ nơi hỏa ngục: 

Ðây bát cơm đâỳ nặng ước mong 

Mẹ ơi! Đây ngọc với đây lòng… 

Ðây hồn con đọng trong tha thiết 

Ân nghiã sinh thành chưa trả xong! 

Sau này tôi thấy bài thơ trên được đăng ở đầu quyển kinh Vu Lan và kinh Thập Ân 

(Kinh Báo Ân Phụ Mẫu). 

Mỗi người trong chúng ta hãy báo hiếu ngay khi cha mẹ hãy còn sống, đừng để khi 

cha mẹ khuất bóng, thì dù có báo hiếu cách nào cũng đã muộn mất rồi, phải chăng là 

một mất mát rất to lớn mà không sao có thể tìm lai được nữa! 

Nhân ngày Lễ Hội Vu Lan, tôi xin chân thành chia xẻ niềm vui mừng đối với các 

anh chị hãy còn cha mẹ và tôi cũng chân thành chia xẻ nỗi niềm bùi ngùi xúc cảm 

với nhũng anh chị nào mà cha mẹ đã khuất bóng trong dịp Lễ Hội này. 

Mỗi người trong chúng ta hãy làm đủ mọi cách theo lời Phật dậy trong kinh để báo 

hiếu cho  cha mẹ khi còn sống cũng như khi đã khuất. Trong kinh Phật dậy: " Giả 

như có người con hiếu thảo vai bên trái cõng cha, vai bên phải cõng mẹ, đi khắp cả 

ba ngàn đại thiên thế giới, cha mẹ đại tiểu tiện trên thân thể cũng không đủ để báo 

hiếu được công ơn sinh thành dưỡng dục to lớn đối với cha mẹ!" Trong sách Nho 

cũng nói: " Ai ai phụ mẫu sinh ngã cù lao, dục báo chi ân, hiệu thiên võng cực , " có 

nghĩa là: " Than ôi! Cha mẹ sinh thành dưỡng dục rat a nên người thật là to  lớn, dù 

trời cao cũng không thể sánh bằng!" 

 Tội xin chúc các anh chị trong dịp Lễ Hội Hoa Hồng 2006 tràn đầy lòng hiếu thảo 

đối với các bậc sinh thành khi còn tại thế cũng như khi đã khuất bóng, và xin thành 

kính cầu chúc các bậc cha mẹ hãy còn tại thế "Phúc Như Ðông Hải, Thọ Tỷ Nam 

Sơn," và hưởng niềm hạnh phúc khi có được những người con, người cháu có lòng 

hiếu thảo trong dịp lễ hội Vu Lan này, và tôi cũng chân thành cầu nguyện cho các 

bậc cha mẹ đã khuất của các anh chị nhờ ân lực của Phật đều được vãng sinh an lạc 

quốc, gia quyến quý anh chị khang an vạn phước. 

Cảm ơn Anh (Vũ Ngọc Khuê) Tổng thư ký AHGÐPTVNHN đã gửi thiệp mời tôi dự 

lễ Hội Vu Lan này.  

Chào Tinh Tấn,      Chính Tiến Nguyễn Ðức Long 
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Thay nÜ§c bình hoa 

 

NÜ§c gi» hoa tÜÖi 

Hoa nª cho ngÜ©i 

Hoa thª tôi thª 

Hoa cÜ©i tôi cÜ©i 

ThÆt ra hoa không phäi chÌ nª cho ngÜ©i mà 

còn nª cho ong, cho bÜ§m, và cho chính hoa 

n»a.  Màu s¡c s¥c s« cûa hoa là Ç‹ m©i các loài 

ong bÜ§m t§i và nh© Çó hoa có th‹ k‰t trái cho 

cây.  NÜ§c gi» cho hoa tÜÖi, nÜ§c cÛng gi» cho 

ngÜ©i khÕi héo.  NÜ§c là ngÜ©i Ön cûa hoa và 

cûa ngÜ©i.  Hoa thª, tôi cÛng thª, hoa cÜ©i, tôi 

cÛng cÜ©i. Và tôi cÜ©i vì tôi š thÙc ÇÜ®c s¿ có 

m¥t cûa hoa, cûa tôi và cûa nÜ§c.  Ý thÙc Ãy 

làm cho hiŒn h»u sáng tÕ, và giây phút hiŒn tåi 

trª thành mÀu nhiŒm.  
 

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

 
 

 
                             

 

 

 

  

 

   

                   

               

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Ba th‰ hŒ Ái H»u GñPT Vïnh Nghiêm giây thân ái  

 

Thi kŒ nhÆt døng 
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Thành viên m§i 

 

1) Anh Phúc Thành TrÀn NhÃt Hoan.  Anh là bån thân cûa CÓ 

TrÜªng ñåi Bàng Ngô Månh Thu. Nhân dÎp g¥p g« BCH tåi 

nhà anh Thu, anh hoan h› gia nhÆp Ái H»u GñPT Vïnh 

Nghiêm Häi Ngoåi.  Anh TrÜªng Ban ñ¥ng ñình KhiŠt Çã ngÕ 

l©i cäm tØ viŒc gia nhÆp cûa anh Hoan.  TrÜªng TuŒ Linh Çã 

t¥ng anh Hoan m¶t món quä nhÕ Ç‹ Çón chào anh vào t° Ãm 

AHVN.  ñÎa chÌ P.O.Box 833 San Gabriel, CA 91778  Phôn 

(626) 736-7881. Anh không xº døng email. 

 

2) Anh Phúc TuÃn ñ¥ng ñÌnh Tuân.  Anh có h† v§i anh trÜªng 

ban cûa chúng ta.  Anh Tuân Çã tham d¿ H¶i Ng¶ AHVN 2005 

và Çã vi‰t m¶t sÓ bài cho Bän Tin.  Tâm DiŒu Çã chiêu hÒi anh 

tìm vŠ t° Ãm.  M¶t sÓ Anh chÎ Çã welcome anh Tuân trên 

email.  Anh Tuân cÜ ngø tåi San Diego.  P.O.Box 4037 La 

Mesa, CA 91944  Cell: (619) 606-3819.   

Email  HANINHDANGg@ATT.NET  

 

Toàn th‹ Anh ChÎ Em  AHVN xin Çón mØng hai anh PHÚC 

thành & Phúc tuÃn  vào gia Çình AHVNg Ç‹ nÓi vòng 

tay l§n trong Çåi gia Çình Ái H»u Vïnh Nghiêm. 

 

Tin viŒt nam 

 

** ñÜ®c tin thân mÅu hai anh NguyÍn TÜ C¿ và NguyÍn TÜ 

Trù là Cø Bà NguyÍn TÜ Phát pháp danh DiŒu Tín vŠ cõi PhÆt 

ngày 32/4/06 tåi ViŒt Nam.  Bác Tôn ThÃt LiŒu và Ban HÜ§ng 

DÅn GñPT T° ñình Vïnh Nghiêm cùng các Huynh TrÜªng 

GñPT t° Çình Çä Ç‰n vi‰ng và th¡p nhang cÀu nguyŒn hÜÖng 

linh Cø Bà.   

Bác NhuÆn Pháp cÛng Çã thay m¥t Ái H»u GñPT Vïnh 

Nghiêm Häi Ngoåi và GñPT T° ñình VN quê nhà dâng hai 

bÙc trÜ§ng ngyŒn cÀu cho Cø Bà ÇÜ®c vãng sanh c¿c låc. Bác 

Çã tÕ l©I chia buÒn cùng tang quy‰n và anh trÜªng NguyÍn TÜ 

Trù, (hi‰u tº vŠ ViŒt Nam chÎu tang) n‡I mÃt mát to l§n vŠ 

ngÜ©i MË suÓt Ç©i m¶ Çåo PhÆt.  Cø là cÜ sï thuÀn thành trong 

các th©i kinh tøng niŒm tåi các chùa Giác Minh, PhÜ§c Häi, 

PhÜ§c HÕa ..   

Thay m¥t trÜªng TuŒ Linh (AH/GDPT VNg Hai Ngoai, GñPT 

Minh Tâm), bác NhuÆn Pháp kính chuy‹n sÓ tiŠn 1 triŒu ÇÒng 

cûa anh Ç‰n tang quy‰n.   Ni SÜ TÎnh NguyŒn, chùa PhÜ§c Häi, 

các tæng ni, và huynh trÜªng GñPT VÌnh Nghiêm Ç‰n h¶ niŒm 

và ÇÜa tiÍn Cø Bà trong tinh thÀn nghiêm trang và Çåo vÎ vŠ nÖi 

an nghÌ tåi chùa Ho¢ng Pháp. 

 (Phúc ThiŒn TrÀn ñình Hùng) 

 

** Tháng 7/06, nhÆn ÇÜ®c hung tin thân mẫu anh Phạm mạnh 

Hùng, Cø Bà Theresa Bùi ThÎ Ng†c bÎ bÎnh n¥ng, v§i tình 

tÜÖng thân tÜÖng tr® cûa ACH AHVN, anh chi Phạm mạnh 

Hùng Çã vŠ ngay ViŒt nam Ç‹ thæm vi‰ng, Anh chÎ ÇÜ®c g¥p 

Cø vài ngày trÜ§c khi Cø tạ thế tại Nha Trang ngày 9/7/06 

hÜªng th† 84 tu°i.   

 

** Huynh trÜªng Chúc Quang Phåm Væn Quÿnh, GñPT Giác 

Trí, chÒng cûa huynh trÜªng DiŒu Tâm NguyÍn thÎ Häi (cùng 

khóa ANOMA) Çã Ç¶t xuÃt tØ nån trong khi Çi æn liên hoan Ç‹ 

tØ giã bån Çi nÜ§c ngoài vào Çêm 13/07/06 lúc 22 gi© Çêm.  

HÜªng th† 60 tu°i. LÍ an táng tåi nhà riêng ª Hoàng DiŒu P 10, 

Phú NhuÆn TP HCM. HÕa thiêu ngày 16/7/06 tåi BHH.  Hai 

ngÜ©I thÜÖng nhau tØ khi còn là Çoàn sinh ngành thi‰u Giác 

Trí.  Anh chÎ ÇÜ®c 3 trai,  1 gái.  Các cháu Çã trÜªng thành, có 

công viŒc °n ÇÎnh. ChÎ Häi rÃt v»ng tinh than.  Ngày 22/7 chÎ 

Çã trª låi l§p h†c giáo lš tåi PhÆt Bºu T¿ h†c Kinh Pháp Hoa 

cùng chÎ Oanh và HT Vïnh Nghiêm. (HÒng Loan)  

Tin ahvn chi úc châu 

Anh Tâm Låc NguyÍn Væn Thøc ÇÜ®c bÎnh viŒn ª Sydney cho 

thº thuÓc m§I, tình trång sÙc khÕe ti‰n tri‹n rõ rŒt.  Anh không 

còn ho nºa và trông rÃt khoÈ.  Ÿ tuÓi 79 anh vÅn lái xe và t° 

chÙc ñåi H¶I GñPT Úc Châu.  

Chúc mØng anh Minh Tánh NguyÍn Bá Lãng có thêm tiŒm Y‰n 

Florist thÙ hai.   AHVN Chi Úc Châu nh© Bän Tin gªi l©i 

khen t¥ng viŒc phát bi‹u cûa chÎ TrÀn Thanh Minh(DC)  trong 

video ASIA #51 vŠ ‘V® ngÜ©i bÎ Çi tù cäi tåo’  

 

Tin ahvn  häi ngoåi 

** Ban ChÃp Hành AH GñPT VNg Häi Ngoåi ÇÜ®c tin trÍ:  

Anh HÒ QuÓc CÜ©ng, pháp danh Minh Trí, thÙ nam cûa chÎ 

TuŒ Nga (thành viên AHVNg/HN cÜ ngø tåi Oregan State)  Çã 

tØ trÀn ngày 8 tháng 3 næm 2006, hÜªng dÜÖng 51 tu°i. NguyŒn 

cÀu chÜ PhÆt mÜ©I phÜÖng ti‰p Ç¶ hÜÖng linh anh HÒ QuÓc 

CÜ©ng vãng sanh TÎnh ñ¶.  Ban ChÃp Hành AH GñPT VNg 

Häi Ngoåi 

** Huynh trÜªng Minh TuÃn Lê Væn Månh, ûy viên nghi lÍ và 

tu h†c Çã thay m¥t BCH AH GñPT VNg và ACE chi B¡c Cali 

hÜ§ng dÅn phái Çoàn gÒm A/C Månh-Mai, Liêm-Châu, Hùng-

Ng†c, chÎ Chi (ThÓng), chÎ Trà, anh Tâm Trí QV Ç‰n chùa Ph° 

TØ Hayward tham d¿ lÍ phát tang và cÀu siêu cho thân mÅu 

trÜªng NguyÍn TÜ C¿ và NguyÍn TÜ Trù.  Gia quy‰n rÃt xúc 

Ç¶ng và gªi lªi cäm tå Ç‰n toàn thÈ ACE AH GñPT VNg Häi 

Ngoåi. Xin tán than công ÇÙc cûa BCH dù hoàn cänh nào cÛng 

lo tròn PhÆt s¿ tÜÖng thân tÜÖng ái. ACE tình lam nghïa phø 

chúng ta. (Tâm Trí QV) 
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** Ban Chấp Hành Ái Hữu GĐPT VNHN nhiệm kỳ 2006-2006 

đã họp lần đầu tiên tại Nam Cal.  Vào những ngày 5,6,và 7 

tháng 8 vừa qua. Để tưởng nhớ cố Huynh trưởng Tâm Hòa Ngô 

mạnh Thu, và cũng được chi Thu đồng ý, BCH đã họp tại nhà 

anh chi Thu suốt 3 ngày và được gia đình anh chi giúp đỡ tận 

tình.Các thành viên BCH, hầu hết đã  có mặt đầy đủ trừ chi Mỹ 

(sức khỏe chưa hồi phục sau khi mổ), Anh Định còn ở VN, anh 

Phú bận công tác, anh Manh và chi Khánh Ninh cũng bi 

bận.Anh Vui, dù xa xôi cách trở, nhưng chiều Thứ Bẩy cũng 

đến nhà chi Thu để động viên mọi người, và sau bữa cơm thân 

mật vào sang hôm sau mới về lại San Jose. Sau một ngày rưỡi 

thảo luận nhiều vấn đề của AH, buổi họp được bế mạc với một 

bữa ăn trưa vui vẻ, đầm ấm và thịnh soạn. Hầu hết các thành 

viên Nam Cal. Đã có mặt trong bữa cơm trưa này để họp mặt, 

chung vui và chúc mừng buổi họp thành công mỹ mãn. Đặc 

biệt trong dip này, mọi người đã được gặp lại quý anh chi  

Liên, Anh chi Sước, anh chi Tường Qúy, anh Sửu, anh Sự, anh 

Tuệ….mà đã lâu không được gặp. Ngòai ra cũng trong dịp này, 

một thân hữu lâu năm  đã chính thức xin gia nhập vào đại Gia 

Đình VN, đó là anh Trần Nhất Hoan. Anh tuy  đã gần 80, 

nhưng vẫn còn trang kiện. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Một số thành viên Nam Cal. Đã đến thăm anh chi Bùi Thế 

San trong tháng 6. Anh San tuy bịnh đã lâu, nhưng rất tỉnh táo, 

vui vẻ, và rất nhớ các anh chi em 

 

** Tháng 6 vừa qua, Chi Bắc và Nam Cal. Đã làm lễ cầu an 

cho anh Hòang trọng Cang đang lâm trọng bịnh. Nhờ hồng ân 

chư Phật, anh đã khỏe và đang hồi phục.  ñÒng th©I AHVN Çã 

cùng v§i BHD/Trung ÜÖng Hoa Kÿ, BHD MiŠn Quäng ñÙc 

ÇÒng t° chÙc lÍ CÀu An cho các  H. Tr.: Nguyên PhÜÖng 

Hoàng Tr†ng Cang, Tâm HuŒ Cao Chánh H¿u, Tâm Låc 

NguyÍn Væn Thøc, tâm DiŒu DÜÖng ThÎ MÏ, và Cø Bà Bùi ThÎ 

Ng†c là thân mÅu H. tr. Phåm Månh Hùng, thành viên 

BCH/AHVN.  Bu°I lÍ ÇÜ®c thÜ®ng t†a Thích Trí Th† phó trø 

trì chùa Ph° ñà niŒm hÜÖng båch PhÆt, và H. TR. Phúc ThiŒn 

NgÛ Duy Thành (thành viên AHVN & TTK/ BHD/TU) chû lÍ.   

** Ngày 18/6/06 tÖàn th‹ ACE AHVN B¡c Cali Çã cùng v§I 

Çoàn C¿u Huynh TrÜªng & ñoàn sinh San Jose, GñPT Anoma 

San Jose k‰t h®p t° chÙc lÍ cÀu an cho trÜªng lão Nguyên 

PhÜÖng Hoàng Tr†ng Cang và trÜªng lão Tâm Låc NguyÍn 

Væn Thøc.  Bu°I lÍ ÇÜ®c s¿ chÙng minh và chû trì cûa SÜ bà 

Nguyên Thanh viŒn chû chùa An Lac San Jose.  AH GñPT 

VNg B¡c Cali dÜ§I s¿ hÜ§ng dÄn cûa chÎ LŒ, trÜªng chi Bæc 

Cal, cùng v§I các u› viên BCH, chÎ Khánh Ninh (tÜÖng t‰), anh 

Lê væn Månh (tu h†c) anh Phåm Hùng (sinh hoåt) xin gªi Ç‰n 

ACE m¶t sÓ hình änh Ç‹ bi‰t tin tÙc thÜÖng cäm này.  ChÎ 

Khánh Ninh Çã thay m¥t BCH Çänh lÍ tå Ön SÜ Ba Nguyên 

Thanh và cám Ön toàn th‹ H. Tr. Và Çoàn sinh GñPT ÇÎa 

phÜÖng (hÖn 70 ngÜ©i) Çã Ç‰n tham d¿ bu°I lÍ cÀu an cho các 

trÜªng cao niên cao cÃp thành viên và cÓ vÃn AH GñPT VNg 

Häi Ngoåi thành công tÓt ÇËp. (TTrQV) 

 
** Ngày 15/7 nhân dip Kim Mỹ về Nam Cal., Mỹ cùng một số 

thành viên Nam Cali.  Anh Tuệ Linh đưa lên Tổ Đình  lễ Tổ và 

thăm hòa Thượng Minh Thông. Thầy rất khỏe và rất vui vẻ.  

ThÀy nh¡n nhû ACE AHVNg hãy tinh tÃn tu h†c, thÜÖng yêu 

Çùm b†c lÅn nhau.  Hãy luôn luôn nh§ vŠ c¶i ngu°n.  T° Çình 

Vïnh Nghiêm là nÖi ACE nên thÜ©ng xuyên trª vŠ thæm vi‰ng.  

Nhân dÎp này phái Çoàn tình c© ÇÜ®c g¥p anh chÎ NguyÍn TÜ 

Trù lên chùa làm công quä và lÍ PhÆt.  Anh chÎ Trù Çã thæm hÕi 

và ûng h¶ Bän Tin tåi ch‡. 

 

** ñ†c bào thÃy tin thân mÅu cûa chÎ Hoa Hoàng Lan (là thân 

h»u cûa AHVN HN, ÇÒng th©i là em tinh thÀn cûa anh Ngô 

Månh Thu) Çã qua Ç©i tåi Saigon ngày 23/7/06.  ChÎ Hoa 

Hoàng Lan låi cÛng Çang ÇÜ®c ÇiŠu trÎ ung thÜ tåi San Jose . .  

Xin chia xÈ n‡I buÒn Çau cûa gia Çình và chÎ Hoa Hoàng Lan. 

 
** Ngày 22 tháng 8 vừa qua, ái nữ anh Ngô Mạnh Thu và chị 

lê Xuân Mai, cháu Ngô Lê Bích Khuê đã làm lễ đính hôn cùng 

cậu Vũ Huy Tuấn. Hôn lễ sẽ được cử hành vào ngày 9 thán 9 

năm 2006 

 

** Ngày 23 tháng 7 năm 2006, là lễ giỗ thứ hai của cố Huynh 

trưởng Tâm hòa Ngô Mạnh Thu.Hầu hết các thành viên Nam 

Cal. Đều có mặt tại chùa Liên Hoa để tưởng nhớ đến người anh 

kính yêu,Đại Bàng  của AHVN thủa nào. Hôm ấy, cũng co mặt 

chi Tố Mỹ  từ xa về thăm Cali.  

 

** Mùa hè năm nay, AHGDPTVNHN đã tham dự trại Thẳng 

Tiến VIII, trại Hương Đạo tòan thế giới được tổ chức tại Nam 

Cal., đồng thời  AHVN cũng tham gia đông đảo trại Hè 

Yosemite do các trưởng trẻ của chúng ta  tổ chức . 

Và thưa quý anh chị, Hiện thời ,mọi người chúng ta đang náo 

nức với Lễ Hội Hoa Hồng được tổ chức vào ngày 13 tháng 8 

này tại Nam Cali. (Minh Châu) 

 

** TrÜÕng Võ Væn Phú tØ Louisana Ç‰n thæm thû Çô Hoa 

ThÎnh ñÓn và ACE AHVN miŠn ñông Hoa kÿ ngay 14/7 - 

16/7.  NhÜ thÜ©ng lŒ, bu°I g¥p gª Çã diÍn ra tåi nhà anh TrÜªng 

Ban ñ¥ng ñình Khi‰t. Chuy‰n Çi này trÜªng Phú cÛng d¿ ÇÎnh 

thæm trÜªng Kimmy ª Raleigh, nhÜng trÜªng Kimmy Çã ª låi 

Cali Ç‹ ÇÜ®c TrÜªng Nguyën ñÙc CÜ©ng châm cÙu ch»a bÎnh, 

và tham d¿ ñåi H¶i TrÜng VÜÖng. (Xin thành thÆt tå  l‡i træm 

lÀn.  ) Ti‰p sau Çó trÜªng Phú cùng hai con trai cÛng së bay 

tØ New Orleans sang Cali Ç‹ tham d¿ Tråi Hè ÇËp nhÃt trong 

Ç©i Yosemite v§i d¿ án TRÞ cûa AH GñPT VNg HN tØ 

25/7/06 Ç‰n 30/07/06. 
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Sinh Hoạt Ái Hữu GÐPT Vĩnh Nghiêm 

Hải Ngoại Hè 2006 

I.                   Ban Chấp Hành họp lần thứ hai:  Nhân dịp được mời 

tham dự Lễ Khai Mạc Trại Thẳng Tiến 8 của Hướng Ðạo Việt 

Nam Toàn Thế giới ngày thứ bẩy, 09 tháng 7, 2006  một phiên 

họp Ban Chấp Hành AHGÐPTVNHN mở rộng đã được thực 

hiện ngay tại đất trại của Trại Họp Bạn tại Riverside, nam 

California, với sự tham dự của các Trưởng trong BCH như sau: 

Ðặng Ðình Khiết, Phạm Minh Tâm, Nguyễn Thị Tâm, Trần 

Minh Phương, Nguyễn Văn Ðịnh, Lê Kim Mỹ, Cao Minh 

Châu, Thái Chính, Quỳnh Giao, và một số Trưởng cố vấn và 

thành viên AHVNHN là: Chị Lê Xuân Mai, Chị  Vương Thị 

Thịnh, Chị Ðặng Kim Kiểm. Buổi họp kéo dài từ 2 giờ 30 đến 

5 giờ 30 chiều dưới sức nóng khủng khiếp lên đến trên 100 độ 

F của vùng đồi núi Riverside, và đã thảo luận cùng quyết định 

một số đề mục, như: 1/ Duyệt Xét và Quyết Ðịnh chung quyết 

về viêc thành lập Ban Tổ Chức cùng Dự Án Lễ Hội Hoa Hồng 

vào đầu tuần tháng 8 tới đây; 2/ Ðúc kết chung quyết về việc 

yểm trợ tổ chức sinh hoạt bầu tân Trưởng Chi Nam California 

trong thời hạn sớm nhất; 3/Diễn tiến việc tổ chức Trại Hè 

Yosemite vào các ngày 27, 28, 29, 30/07 do các Trưởng Trẻ 

của Ái Hữu đảm trách; 4/ Lấy quyết định chung về việc tương 

trợ Trưởng Phạm Minh Hùng vào dịp tang lễ của Cụ Bà thân 

mẫu trưởng Hùng tại Việt Nam; 5/ Thảo luận việc yểm trợ và 

tiến hành Bản Tin Ái Hưũ Vĩnh Nghiêm do Trưởng Kim Mỹ 

phụ trách. Trưởng Kim Mỹ kêu gọi bài vở, tin tức từ mọi người 

hầu giúp cho Bản Tin được phong phú và bớt khô khan. Một số 

vấn đề linh tinh khác liên quan đến sinh hoạt chung của Ái Hữu 

cũng được mang ra thảo luận và thông qua. Mọi người rất vui 

và cảm động vì có sự hiện diện của trưởng Kim Mỹ từ Raleigh, 

North Carolina, đang trên đường bình phục sau cuộc giải phẫu 

tuyến giáp trạng cách đây ít lâu. Giọng nói của trưởng Mỹ đã 

khả quan, và trong thời gian ở California, trưởng Kim Mỹ cũng 

được trưởng Nguyễn Ðức Cường, vị lương y của Ái Hữu đã hết 

lòng chữa trị bằng châm cứu cho trưởng Kim Mỹ. Cũng từ xa 

về còn có trưởng Ðặng Kim Kiểm cùng một tiểu bang với 

trưởng Mỹ nhưng khác thành phố là Charlotte, NC., còn trưởng 

Ðặng Ðình Khiết thì lẽ dĩ nhiên là về từ Virginia. 

II.                Cuộc Họp Mặt Hội Ngộ với trưởng Lê Kim Mỹ, do 

sáng kiến của trưởng Quảng Diệu Hương Lê Thị Hằng, đã 

được tổ chức tại tư gia của chị Trưởng Lê Xuân Mai/Ngô Mạnh 

Thu từ 7 giờ tối kéo dài cho đến nửa khuya ngày thứ sáu, 08 

tháng 07, 2006. Một số trưởng và thân hữu của Ái Hữu vùng 

Nam Cali đã có mặt đón trưởng Kim Mỹ. Trong số hiện diện 

có quý chị: Lê Xuân Mai, Lê Thị Hằng, Tuyết Mai, Cao Minh 

Châu, Ðặng Kim Kiểm; quý anh chị: Phạm Quốc Bảo, Ðặng 

Trần Hoa, Nguyễn Hữu Thọ và các cháu; quý anh: Ðức Châu, 

Thái Chính, và Ðặng Ðình Khiết. Ðương nhiên, hai vị khách 

quý của buổi ăn tối hội ngộ đó là: Chị Lê Kim Mỹ và phu quân, 

anh Lê Ðình Du. Buổi ăn tối rất thịnh soạn và rất ngon do 

chính tay chị trưởng Lê Xuân Mai, tức phu nhân cố huynh 

trưởng Tâm Hòa Ngô Mạnh Thu làm đầu bếp với sự phụ tá của 

các Chị khác.  

III.      Lễ Hội Hoa Hồng 2006: Tiếp nối truyền thống do cố 

Huynh Trưởng Tâm Hòa Ngô Mạnh  Thu khởi dựng từ nhiều 

năm trước đây, Ban Chấp Hành 2006-2008 vừa chính 

thức   hình thành ra được một Ban Tổ Chức LHHH do Chị 

Trưởng Lê Xuân Mai/Ngô Mạnh Thu làm Trưởng Ban. Chị sẽ 

được giúp đỡ và phụ tá của hai trưởng là Diệu Thu Nguyễn Thị 

Tâm và Phạm Minh Tâm cùng với một thành phần các trưởng 

khác tiếp tay trách nhiệm tổ chức, trang trí, điều khiển chương 

trình, ẩm thực như quý trưởng: Vương Thi  Thi Thịnh, Vũ 

Ngọc Khuê, Trần Minh Phương, Cao Minh Châu, Thái Chính, 

Quỳnh Giao, Thuấn,Tường…Lễ Hội Hoa Hồng năm nay sẽ 

được tổ chức vào ngày 13 tháng 8 tại Hội Trường   báo Người 

Việt, nhằm nói lên tấm lòng biết ơn của những người con đối 

với các Bà Mẹ và các  đấng sinh thành trong Mùa Vu Lan, một 

lễ hội hàng năm của dân tộc Việt Nam theo  truyền thống Phật 

giáo. Mùa Vu Lan còn được gọi là Mùa Báo Hiếu vì đức Phật 

đã nhắn  nhủ các hàng Phật tử là “Báo hiếu cha mẹ tức là 

phụng dưỡng chư Phật vậy.” Ban tổ chức   năm nay dự trù sẽ 

có phần trao gắn hoa Hồng, trao tặng quà đến quý Cụ, văn nghệ 

và tặng  quà lưu niệm cho các cháu nhỏ…Ngòai ra, còn có 

phần nói lên tâm tình của các trưởng cao niên và đại diện giới 

trẻ trong dịp tiếp nối một truyền thống cao đẹp và đầy ý nghiã 

từ nhiều năm qua là Lễ Hội Hoa Hồng của Ái Hữu Vĩnh 

Nghiêm Hải Ngoại. Rất mong quý Trưởng, Thân Hữu và gia 

đình cố gắng thu xếp thời giờ đến tham dự thật đông đảo. 

IV.             Sinh Hoạt Bầu Cử Chức Vụ Trưởng Chi Nam 

California: Như trên, chúng ta đã thấy sinh hoạt của vùng Nam 

Cali  trong mùa Hè này đã và sẽ đầy ắp các sinh hoạt cho riêng 

Nam Cali cũng như cho chung Ái Hữu Vĩnh Nghiêm Hải 

Ngoại. Tuy nhiên, một sinh hoạt khác cũng quan trọng không 

kém, đó là: chuẩn bị cuộc bầu cử chức vụ Trưởng Chi cho Chi 

Ái Hữu GÐPTVNHN/ Nam Cali sẽ được tổ chức cũng vào dịp 

hè này. Chị Trưởng Quảng Diệu Hương Lê Thị Hằng, sau 

nhiều năm đóng góp công đức, vừa thông báo xin được tự mãn 

nhiệm vì lý do không đủ thời giờ để tiếp tục đảm trách chức vụ 

Trưởng Chi Nam Cali. Trưởng Ðức Châu Vũ Ngọc Khuê, 

Tổng Thư Ký, sẽ thông tin đến quý Trưởng và thân hữu ở miền 

Nam California về ngày giờ và chi tiết liên quan đến sinh hoạt 

bầu trưởng chi mới cho Chi Nam Cali, nhiệm khóa 2006-2008. 

Qúy Trưởng Ðặng Quang Sước, Nguyễn Liên, và Lê Xuân Mai 

đã đồng ý tiếp tay với trưởng Ðức Châu để tổ chức cuộc bầu cử 

sắp tới. 

V.                TRẠI HÈ YOSEMITE do các Trưởng Trẻ của Ái 

Hữu sắp tiến hành trong các ngày 27, 28, 29, và 30 tháng 7 tới 

đây. Nghe nói con số ghi danh cho đến hôm nay là gần 40 tham 

dự viên, một số trưởng và gia đình từ tiểu bang xa cũng có mặt 

trong trại hè năm nay.  Các Trưởng phụ trách dự án này cho 

biết sẽ có nhiều sinh hoạt phu hợp cho từng lứa tuổi và bảo 

đảm sẽ rất hấp dẫn. Trưởng Thái Chính, Quỳnh Giao, và Thuấn 

vừa ra thông cáo nhắn nhủ về việc đóng việc ghi danh Trại Hè 

này. Ðây là một trong những dữ án mẫu (Pilot Project) do quý 

trưởng trẻ trách nhiệm thực hiện và được Ban Chấp Hành hết 

lòng yểm trợ. Sau đây là điện thoại cầm tay của các Trưởng 

trong nhóm tổ chức để mọi người tiện liên lạc: Chính 

(805)304-2652, Quỳnh Giao (805) 708-1027, Thuấn (714) 724-

9129. HOAN HÔ HOAN HÔ CHÚNG TA CÙNG CA…À A 

Á Chúng tôi phục quý anh chị …rất nhiều rồi…  Thân chúc 

cuộc trại thành công, thật vui, và thật bổ ích cho mọi người… 

  BTV/BCH  AHGDPTVNHN 
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Gia ñình PhÆt Tº Pháp Quang  - Liên ñoàn Oanh VÛ 

 

Kính gºi chÎ Tâm DiŒu DÜÖng ThÎ MÏ 

Ban TØ ThiŒn Ái H»u GñPT Vïnh Nghiêm Hãi Ngoåi 

ThÜa ChÎ,  

 

Theo thông lŒ Liên ñoàn Oanh VÛ Pháp Quang xin gºi chÎ 

ngân khoän $1,000.00 (m¶t nghìn dollars) góp QuÏ TØ Bi ‘ñ‹ 

các em Oanh VÛ Vïnh Nghiêm Häi Ngoåi chæm sóc các em bé 

tÆt nguyŠn cô nhi’ niên khóa 2006.  Mong Quš Anh ChÎ 

AHVN GñPT Vïnh Nghiêm và chÎ hoan h›.  Theo SÜ Ông, chÎ 

có tin tÙc hình änh k‹ trên xin chÎ gºi cho Liên ñoàn Oanh VÛ 

Pháp Quang Ç‹ khích lŒ tinh thÀn các em. 

 

Chúc Anh ChÎ và gia Çình có nhiŠu pháp låc trong Ç©i sÓng tâm 

linh.  Trân tr†ng; 

T.U.N Liên ñoàn Oanh VÛ Pháp Quang 

ñoàn trÜªng ñoàn Oanh VÛ N» 

DiŒu Sáng Lê ThÎ HÒng Vân 

(Bän sao Kính gºi v/p CÓ vÃn Giáo Hånh Ç‹ kính trình.) 

 

** Kính thÜa SÜ Ông Trí HiŠn,  

ChÎ DiŒu Sángvà liên Çoàn Oanh VÛ Pháp Quang, 

 

Chúng con, AH GñPT Vïnh Nghiêm, xin chân thành cäm tå 

lòng tin tÜªng và s¿ Üu ái cûa SÜ Ông.  Chúng con xin làm 

Çúng theo š nguyŒn cûa SÜ Ông và liên Çoàn Oanh VÛ Pháp 

Quang trong chÜÖng trình Oanh VÛ tÜÖng tr® cô nhi.  

 

Kính thÜa quš Anh ChÎ; 

 

Theo tinh thÀn lá thÜ cûa Liên ñoàn Oanh VÛ Pháp Quang,  

chû Çích cûa QuÏ TØ Bi là ‘Tåo ÇiŠu kiŒn cho các em OanhVÛ 

Häi Ngoåi có dÎp nghï Ç‰n và giúp Çª các em cô nhi, tÆt nguyŠn 

ª ViŒt Nam’.  Xin quš anh chÎ hiŒn sinh hoåt trong GñPT, vá 

các anh chÎ có con cháu trong lÙa tu°i Oanh VÛ nhæc nhª và 

khuy‰n khích các em Ç‹ dành hàng tháng $5 góp vào quÏ TØ 

Bi.  ñiŠu này gíúp các em nghï Ç‰n các trÈ mÒ côi, tÆt bÎnh, 

thi‰u thÓn hÖn mình. Nh¡c các em Ç‹ dành tiŠn m‡i tháng gªi 

vŠ giúp các em cô nhi. ñiŠu này se làm tæng trÜªng lòng tØ bi 

và s¿ tinh tÃn cûa các em.  Xin các huynh trÜªng nhÆn trách 

nhiŒm thæm vi‰ng các em cô nhi tÆt nguyŠn cho Tâm DiŒu xin 

hình änh và tin tÙc Ç‹ Tâm DiŒu trình lên SÜ Ông và liên Çoàn 

Oanh VÛ Pháp Quang. 

 

Kính ThÜ,  Tâm DiŒu DÜÖng ThÎ MÏ 

 

Thưa Các Anh,các chị. 

Hôm qua và hôm nay ,tôi có dịp ngắm những tấm hình của 

Trại Yosemite,trai Hè đầu  tiên của AHGDPT/VN do những 

Trưởng trẻ tuổi ,thuộc thế hệ thứ hai của chúng ta tổ chức. 

Việc các Trưởng Trẻ thực hiện để Tổ chức một kỳ trại xa 

nhà,ở một địa điểm không mấy quen thuộc và chương trình 

sinh hoạt dài ngày...Đã cho chúng ta thấy một tiềm năng sinh 

hoạt rất hăng say,đầy mới lạ,rất kỷ luật và phối hợp rất đáng 

khen ở những thành viên Trẻ của chúng ta. 

Từ tổ chức di chuyển,chuẩn bị ẩm thực,chương trình sinh 

hoạt phối hợp cho 3 thế hệ tuổi tác khác nhau (việc này kho 

lắm quý vị ).Sau cùng là an toàn trong sinh hoạt Trại. 

Loi ngoi khen chinh la` tu cac Co^, Chu',cac Ba'c dda tham du 

"he^'t mi`nh" trong cac sinh hoat Trai.  Bằng ban khen là lời 

hẹn...tái ngộ trong một tương lai...Thật Gần khi làm Nghi 

Thức chia tay... Và huy chương trao tặng cho Ban To Chuc 

chính là nụ cười nở trên môi Tất Cả Mọi Người... Là người 

thường xuyên tổ chức những sinh hoạt đòan Thể...mà tôi 

cũng ít khi làm được một kỳ Trại mà ai ai cũng vui vẻ,không 

một lời trách cứ,mọi người cùng giúp nhau trên đường xa 

...và không xẩy ra bất cứ một biến cố đáng tiếc nào... 

Khó lắm chứ không dễ đâu !!!  Vậy mà 3 Trưởng Trẻ của 

chúng ta:Quynh Giao,Chinh và Thuấn đã làm được.  Tôi nhận 

thấy đây là một chứng minh đầu tiên cho sự trưởng thành của 

thế hệ con cháu chúng ta... Ngày hôm nay chúng ta đã thấy 

những tiềm năng trong sinh hoạt của AHGDPH/VN trong 

một không,thời mới.  Hy vọng trong một ngày rất gần,chúng 

ta sẽ trao AHGDPT/VNHN vào những đôi tay trẻ trung,đầy 

nhiệt huyết ,sáng tạo và hòa ái này. 

Một lần nữa chúc mừng Trại Yosemite thành công mỹ mãn.... 

Chúc Mừng...Chúc Mừng....Thành Công..... (Phu'c Đạt Trần 

minh Phương) 

 

Cám ơn Quynh Giao đã gởi gần 100 tấm hình coi đã mắt luôn.. 

Thiệt là đủ mặt cả 3 thế hệ... Đông Vui Hao..  :-) Thấy các  chị 

lúc nào cũng tươm tất lo ẩm thực, ước gì mình có mặt ở đó để 

được ... ăn.. nhiều nhiều... :-)  lại còn có mục sơn đông mãi võ 

của thế hệ thứ nhì và thế hệ thứ 3 nữa... Nhìn hình mọi người đi 

ca-nô và tắm ở lake thấy thích quá... trong lúc nhiệt độ ở 

Raleigh hôm nay lên đến 102 F.  Ở nhà hưởng vui ké làm sao 

vui bằng đi tận nơi đến tận chốn ... Xin hen kỳ sau sẽ ráng tìm 

đường cứu nước ... :-)  (Mỹ)  

 

Cám ơn Quỳnh Giao & Thuấn và Chính ! Hình ảnh đi trại vui 

qua ! Cô không đi được , mà co' ảnh xem , cũng ... đỡ " ghiền 

" . Chúc ca'c cháu vui tiến trên con đường phuc vụ tha nhân 

nhe' !!!  (Hằng) 
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Chi Mỹ, chi Hằng va quý Trưởng Trẻ, 

Rất đồng ý với đề nghị của chi Trưởng Kim Mỹ là : Năm 

tới, 2007, chi Kim Mỹ và gia đình sẽ ráng tìm đường ...Cứu 

Nước…bằng cách mang cả đại gia đình đi Trại Hè 

AHVNHN 2007! Cũng rất hân hoan với tiếng REO Vui của 

chi Hằng chúc mừng và sách tấn các Trưởng Trẻ tinh tiến 

trên đường phuc vụ…tha nhân!!! Không biết năm tới, vào 

dịp Hè, chi Trưởng Hằng liệu sẽ rảnh rang ...chưa để đi 

Trai Hè với mọi người đó ???  

Các Bạn Chinh-Giao-Thuấn… Từ sáng tới giờ ngồi coi 

hình…mệt nghỉ nhưng cũng vô cùng thích thú và lên tinh 

thần vì Trai Hè 2006 của các Bạn thành công tốt đẹp. Hình 

Đẹp, và rất nhiều chi tiết cho thấy ai ai cũng rất vui trong 

cuộc trại vừa qua. Keep Up Your Good work!!! Nam Mô 

Công Đức Lam Bồ Tát Ma ha tat!!! (Khiet) 

Thưa Qui AC, 

 Những e-mail của anh chị đã ca ngợi rất nhiều về các Trưởng 

trẻ, tôi cũng xin được hoan hô sự góp sức rất nhọc nhằn đến 

qui chi CMChâu, chi Tâm, Chi Am...nhất là chi CM Châu đã lo 

lắng vấn đề ẩm thực cho bốn ngày trai rất chu đáo. Ở giữa nơi 

hoang sơ rừng núi, mà tôi cứ cảm tưởng như những bữa ăn 

thịnh soạn, ở Little Saigon. Thức đơn mỗi ngày đều khác nhau, 

đặc biệt nhất là món cơm thịt nướng chiều Thu Sau, tôi bảo 

đảm ngon hơn cơm tấm Thuận Kiều (rất nổi tiếng ở Saigon 

hiện nay). Tôi có nói chuyện vui với anh Đặng Trần Hoa; nếu 

để quí ông  lo vấn đề ăn uống, thì thực đơn ngày 1: Sáng " mì 

gói ", chiều món Tầu " mòi ghí " , ngày 2 , sáng "Phở gói'", 

chiều món Tầu "Pói ghở" haaaa...hi...  Rất cám ơn qui chị. 

(Phu' ) 

 

Các Bạn Trưởng Trẻ, Thưa quy AC, 

 Wow! I am speechless!!! (cho phép tôi xổ chút tiếng Anh với 

mấy anh em Trẻ, đừng có la nhe!)  Tôi thật sự xúc động được 

coi đọan phim video của các Ban và TRai Hè Yosemite posted 

trên YouTube!!!  Quý anh chi đã vào coi chưa? Nếu chưa coi, 

xin vào coiGAP, mới thấy được những sáng kiến và nỗ lực của 

những Người trẻ đang cố gắng làm GIẦU CÓ/SUNGMÃN đời 

sống của AHVNHN chúng ta. Qua phương tiện và hiểu biết kỹ 

Thuật, họ đang thổi một luồng gió mới, tươi mát, trong 

lành...đến với AHVNHN và đến cả nước Mỹ đang bị nạn 

HEATWAVE –từ Tây sang Đông Hoa kỳ--trong mấy tuần 

qua..  Thấy được mấy khuôn mặt đã từ lâu không gặp, nghe các 

anh chi và các bạn ...Hát hăng Say...Hát Mệt Nghỉ... Hát Vui 

Vẻ...Hát Trẻ Trung...Còn biết nói sao Chứ!?! Again, I'm 

speechless, guys!!!   BRAVO!KUDOS!!!!  

Trưởng Chinh ơi, 

 Xem trong hình mới thấy đủ mặt mọi người. Lại thấy vài 

Người thích "Thiền Nằm" thi dụ như Bác Hoa, Chú Phu... Nhờ 

Chinh hỏi hộ bác Hoa về kỹ thuật Thiền Ngồi trên 

Tảng đá..chênh vênh..sao hay vậy??? Đây chắc là một Nhánh 

Thiền mới chăng? Lần tới có dịp sang Cali tôi sẽ Nhờ Bac chỉ-

giáo cho. Bạn Chính ...công phu, nội lực ...dũng mãnh lắm đó 

nghe. Dám vào thác nước, mà nước văng tung toé như thế là có 

thể mở đầu cho môn phái Thiếu Lâm mới ở Yosemite đó!   

Rất cám ơn các Trưởng Quỳnh Giao, Thuấn và Chính về video 

và những tấm ảnh trại Hè Yosemite vừa qua... Vẫn thấy tiếc là 

..tôi đã không đi được kỳ trại này. 

Trưởng Hùng ơi, 

 Thế Trưởng đã vào YouTube để xem video văn nghệ 

Yosemite của mấy vị Trai viên này chưa??? Tuyệt và ấm lòng 

chiến sỹ ...già lắm , trưởng Hùng ạ!  Tiếc là cả tôi lẫn Trưởng, 

Định và Phương nữa... lại là những người vắng mặt! (ñ ñ 

Khiet) 

Kính anh TrÜªng ban và các anh chị khác trong AHVN, 

Tôi rất cảm động và hân hạnh được: chị Tâm Diệu (Kim Mỹ) 

mời vào tham đự diễn đàn; chị Diệu Khoan đă chào mừng và 

nhất là những lời ca tụng, tán thán của anh Khiết. Tôi sẽ cố 

gắng tham dự với khả năng đang có, tuy nhiên vì những lời 

giới thiệu đề cao của anh Khiết tôi sẽ phải cố gắng nhiều 

hơn nữa.  Có thể cần một thời gian dài tôi mới có thể phân 

biệt được ai là ai trong nhóm (vì các anh chị chỉ dùng pháp 

danh và chữ tắt của tên thật thôi) cho nên nếu tôi có lầm lẫn 

thì xin được tha thứ.  

Tôi cũng xin được biết qua về tôn chỉ, đường lối và mục tiêu 

của diễn đàn để không bị lạc hướng.  

Những gì tôi đă viết từ trước (như anh Khiết tiết lộ)  chỉ là 

những chuyện ngắn của cuộc đời tôi đi qua những giai đoạn, 

những thời gian và không gian khác nhau. Tôi sẽ đưa trước 

một số (khoảng 15 bài) để chị Kim Mỹ toàn quyền lựa chọn 

(kiểm duyệt nhưng không sửa đổi) và đăng dần nếu cần và 

nếu bản tin c ̣n chỗ trống. Đây là đóng góp đầu tiên (không 

dám nhận là làm cho vườn văn nghệ phong phú thêm như anh 

Khiết nói) cho nên sẽ phải có một số anh chị đọc nhưng 

không thích. Tôi nghĩ các anh chị đó sẽ không để tâm ghét bỏ. 

Vì các anh chị đă qua bao nhiêu năm học và thấm nhuần phật 

giáo nên sẽ không c̣n chấp nữa??? Tuy vậy tôi cũng xin được 

tha thứ trước. Ngoài ra nếu tôi có thể làm được việc ǵ khác 

th ́ xin chờ chỉ thị, nhất là của ban chấp hành. Chân thành cầu 

chúc các anh chị luôn an khang.   

(Phúc TuÃn -Đặng ñình Tuân) 
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MẸ LÀ NGÔI CHÙA NHỎ  
 
Con ngồi đây lặng lẽ,  

Thương nhớ hoài mùa Xuân.  

Con ngồi đây quạnh quẽ,  

Riêng Mẹ đã bao lần.  

 

Mẹ là ngôi Chùa nhỏ,  

Đón con về nương thân.  

Mẹ là đôi mắt tỏ,  

Tha cho con lỗi lầm.  

 

Mẹ là Xuân bay qua,  

Nuôi đời con khôn lớn.  

Mẹ là hương sen ngát,  

Về trong mộng hiền lành.  

 

Như bầu trời lồng lộng,  

Là mặt đất bao la,  

Là mưa rào tuôn xuống,  

Cho đường con thắm hoa.  

 

Mẹ là nắng thênh thang,  

Bình minh xưa chói rạng,  

Là mây chiều lãng mạn,  

Những ngày thơ huy hoàng.  

 

Mẹ là đêm thức giấc,  

Đêm xanh biếc ngàn sao,  

Là vô cùng đôi mắt,  

Có sương mù trên cao.  

 

Mẹ đi suốt mùa Hè,  

Qua hối hả mùa Thu,  

Và mùa Đông tất tả,  

Riêng cho con mùa Xuân…  
 

Nguyễn Đức Cường.  

 

Khóc Mẹ Không Khóc 
 
(Kính dâng hương linh Cha Mẹ của con)  

 

Mẹ ra đi theo trùng khơi,  

Không còn những ngày dài đếm sầu tóc 

bạc.  

Sóng gió đời dứt. Pháp luân lèo lái,  

Dẫn Mẹ về chốn uyên nguyên.  

Mẹ xưa kia mơ thấy những muộn phiền;  

Nay hết thảy thành hoa pháp giới.  

Mẹ ngỡ đã bồng bềnh trong sương 

khói...  

Nào có đâu? Dù một sát-na!  

Mẹ giờ đây gặp lại Mẹ Muôn Nhà  

 

-Mẹ Vô Lượng nối dài hằng muôn thế.  

Mẹ bây giờ gặp Cha Đồng Thể  

Chẳng Âm, Dương. Ai còn kể Thấp, 

Cao?  

Mẹ Vô Lượng ơi! Như tự thuở nào:  

Mẹ có Muôn Mẹ, Muôn Cha, Muôn Con 

không hề có nam có nữ.  

 

Mẹ là Mẹ. Mẹ là cả trăng, sao vô thể  

Cô đọng sát-na -mà là bể sắc, không.  

Mẹ sống -chẳng phải của con vì xa cách 

nghìn trùng.  

Nhưng nay Mẹ theo sông về bể:  

Con đậm đà vị biển khơi vô kể,  

Mẹ ơi!  

Nay Mẹ mới thật của con.  

Ở cạnh. Trong đời.  

Nối ngọt bùi mất đi từ ngày mẹ con 

mình xa cách  

Vì bão đời. Vì sóng tình. Ảo ảnh...  

Tưởng mình có thân!  

Nay Mẹ của con sống bằng thần  

Du sắc giới đăm đăm trìu mến.  

Con đã cố làm Mẹ xa bên kia bờ biển;  

Mẹ có đâu ngờ con yêu mến Mẹ không?  

Mẹ của con!  

Nay Mẹ ở với con đến vạn lần.  

Nghiệp duyên dám nào ngăn trở?  

Mẹ ơi! Mình đâu còn cửa ngõ  

Đóng chặt. Cấm ngăn tính Phật uyên 

thâm.  

Mẹ là hương hoa rực rỡ vạn lần  

Hơn những ngày trong xác thân quạnh 

quẽ.  

Mẹ đã nhẹ tênh, không bụi nhơ, vô thể.  

Mẹ hào quang!  

Xin chiếu sáng con mãi trên đàng  

 

Nối chí Mẹ. (Con còn sang bờ biển).  

Mẹ vẫn là Cha, như Cha là Mẹ, trong vô 

lượng thế gian chuyển biến.  

Con cúi đầu nắm tay Cha, Mẹ. Mẹ ơi!  

Nước mắt con có chực tuôn rơi,  

Thì con sẽ vội cầm, mím môi, bước tới.  

Chí Cha, Mẹ cho luôn khiến con phấn 

khởi  

Tu mãi. Tiến hoài. Nhưng dám nào 

thoáng niệm kiêu căng!  

 

Con kính dâng Mẹ, Cha trọn trăng rằm  

Là mỗi chúng ta trong Phật tính.  

Xin Cha, Mẹ vui nhận lòng con bình tĩnh  

Kính yêu Cha, Mẹ trong Không.  

Chứ nào dục giới thôi, sắc giới thôi, hay 

vô sắc giới -gọi cho cùng?  

Phải mãi mãi vô cầu trong Không, Cha 

Mẹ ạ:  

 

Cội Bồ Đề trong Không -không rễ, thân, 

cành, lá.  

Kim-Cương nắm trong tay, xòe ra rõ là 

Không.  

Vô sở nhập lưu, kính xin Cha, Mẹ định 

khôn cùng:  

Lên cao nữa, vào chỗ Không Lên Cao 

Nữa.  

Ngài Huệ-Năng không nhà, không cửa,  

Theo thinh chuông Không Một Thanh 

Âm.  

 

Cúi xin Chư Phật trải từ tâm  

Ban phát quà Muôn Xuân cho Cha, Mẹ...  

 

Kính bái,  

Con Vũ-Thế Khanh
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Kinh thÜa anh chi , 
 
Vì tình Lam nghïa Phø tâm linh nên xin các anh chÎ cho phép tôi có Çôi l©i thÜÖng nh§ Ç‰n qúy Bác, qúy 
Huynh TrÜªng Çã khuÃt, qúy TrÜªng cao niên hiŒn tiŠn Çang hiŒn diŒn hay ngÜªng v†ng vŠ l‹ h¶i Hoa HÒng 
2006 do AHgdptVNg/HN t° chÙc .. 
Các anh chÎ thÜÖng qúy, 
Vì hoàn cänh gia Çình không thu x‰p ÇÜ®c, thÆt là thi‰u phÜ§c duyên không vŠ ÇÜ®c Nam Cali trong mùa Vu 
Lan th¡ng h¶i 2006 này Ç‹ cùng nhau dâng lên cha mË tâm linh hay huy‰t thÓng l©i tå Ön dÜªng nhøc sinh 
thành, Ç‹ cùng nhau Çi‹m danh låi anh em mình kÈ còn ngÜ©i mÃt, Ç‹ cùng nhau hänh diŒn là chúng ta có 
m¶t ban chÃp hành HgdptVNg/HN ti‰p nÓi Çã và Çang hoàn thành m†i PhÆt s¿ viên mãn ..L‹ h¶i h¶i Hoa 
HÒng næm nay vÅn ti‰n hành m¶t cách tÓt ÇËp,ÇÀy ¡p nghïa tình Vu Lan, ÇÙc  Møc KiŠn Liên vÅn mãi trong 
tâm chúng ta .. 
Anh chÎ em thÜÖng kính, 
Xin vô cùng tán thán công ÇÙc ban t° chÙc l‹ h¶i Hoa HÒng 2006 Çã lo ngày lo Çêm, sáu th©i ÇŠu lo l¡ng sao 
cho mùa báo hi‰u thÆt tr†n vËn Ç‰n v§i m†i ngÜ©i .. D‹ th¡y Cha MË Çã cho ta cái Tâm PhÆt bÃt sinh khi m§i 
chào Ç©i(nhân chi sÖ tánh b°n thiŒn)th¡y  và nghe chính xác m†i chuyŒn trên cÕi Ta Bà này .. 
Mình låi Çem Tâm PhÆt Ç°i cái tâm gì Çâu.?.?(vô minh, tham sân si, a tu la v.v..) theo làn khói hÜÖng cûa mùa 
l‹ h¶i Hoa HÒng næm  nay, xin ChÜ PhÆt phù h¶ ÇÜ®c thÃy trong ta vÅn còn giòng máu cûa Cha MË luân 
chuy‹n..VÅn còn nghe l©i nói cûa Cha MË.. là buông xä tÃc cä Ç‹ quay vŠ an trú và nÜÖng t¿a trong tâm PhÆt 
bÃt sinh cuä Cha MË Çã cho ta thÜª nào ..Hªi các anh chÎ không may khi Cha Me Çã qúa vãng.. DØng có buÒn 
tûi ngåi ngùng khi cài bông HÒng Çã hóa thành màu tr¡ng ..Vì trong Çóa hoa Ãy së thÃy Cha MË mÌm cÜ©i .. 
Xin các TrÜªng cûa th‰ hŒ ti‰p nÓi häy g¡ng m¶t bông hoa HÒng thÆt Ç¥c biŒt, thÆt tÜÖi ÇËp lên MË Xuan Mai 
suÓt cä m¶t Ç©i Çã âm thÀm l¥ng lë cùng chÒng nuôi dåy Çàn con khôn l§n nên ngÜ©i ..Tåo m†i ÇiŠu kiŒn 
thuÆn l®i Ç‹ anh Tâm Hòa Ngô månh Thu hoàn thành sÙ mŒnh ngÜ©i Huynh TrÜªng là lo cho s¿ tÒn vong cûa 
gdpt Viet nam nói chung  va AHgdptVNg/HN nói riêng .. Ç‰n hôm nay vÅn ti‰p tøc gi»  anh Tâm Hòa sÓng 
mãi trong tim máu chúng ta b¢ng cách phát nguyŒn nhÆn länh trách nhiŒm trÜªng ban t° chÙc l‹ h¶I Hoa 
HÒng AHgdptVNg/HN 2006 .. 
                                               Nam Mô Çai hi‰u Møc KiŠn Liên BÒ Tát Ma Ha Tát ..  

Tâm Trí Quang Vui 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phân Ưu 
 

Vô cùng xúc động được tin hiền nội của Huynh Trưởng  Chân Quang Trần Thanh Hiệp là: 

Bà PH¹ THI NGUY T Pháp danh DiŒu ThiŒn 
tØ trÀn vào sáng ngay 30 tháng 05 næm 2006  

Tåi bŒnh viŒn Bichat Claude Bernard Paris Pháp QuÓc 

HÜÕng th† 80 tu°i 
 

Xin chân thành chia buồn cùng Huynh Trưởng Trần Thanh Hiệp và tang gia. 
Nguyện cầu chư Phật mười phương tiếp độ hương linh người quá cố sớm Vãng Sinh Phật Quốc. 

Ái Hữu Gia Ðình Phật Tử Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại 
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ThÜa các Anh ChÎ, 

DiŒu Thu Çi du lÎch ª Austin-Texas ba tuÀn, nói là du lÎch cho... oai chÙ chÌ là ª nhà b‰ con bé cháu N¶i m§i ra Ç©i hÖn m¶t tháng, 

vì vÆy mà ba tuÀn ª Austin thì m¶t ngày có mÜa Çá, mÃy ngày nóng t§i gÀn 100 Ç¶ F... nhÜng DT thì ‘’MÜa không t§i m¥t, n¡ng 

không t§i ÇÀu‘’. 

Tuy vÆy DiŒu Thu cÛng Ç‹ dành ÇÜ®c m¶t ngày thÙ bäy vÜ®t gÀn 200 dÆm ÇÜ©ng Çi thæm anh chÎ ThÓng ª Houston. TØ hai miŠn 

Nam B¡c Cali, chúng tôi g¥p nhau ª m¶t thành phÓ thÙ ba cûa m¶t Ti‹u bang khác thÆt là vui mØng hÖn nh»ng lÀn g¥p trÜ§c.  Anh 

chÎ ThÓng s¡p x‰p ÇÜa DiŒu Thu di thæm gia Çình Häo. ñÜ©ng không xa l¡m, nhÜng chúng tôi phäi mÃt gÃp Çôi th©i gian Çã ÇÎnh 

vì låc ÇÜ©ng (vì ông anh ThÓng vui quá, v¶i vàng Çi nên cÀm l¶n t© giÃy Çã vë ÇÜ©ng!!)...   Nhìn Häo tôi nh§ Ç‰n Häo cûa bÓn 

mÜÖi næm vŠ trÜ§c, m¶t Liên chúng trÜªng nhanh nhËn hiŠn hòa...  DÃu v‰t th©i gian Çã không ngoåi trØ ai ...!!!  Häo bây gi© tinh 

thÀn có chút không °n ÇÎnh, nhÜng trông em vÅn hiŠn hòa nhÜ xÜa.  Ông xã cûa Häo rÃt vui vÈ Çã ÇÜa chúng tôi Ç‰n tiŒm phª gÀn  

nhà Ç‹ dùng b»a trÜa . 

Sau Çó anh hÜ§ng dÅn chúng tôi Ç‰n thæm gia Çình HiŠn.  HiŠn m§i d©i sang cæn nhà m§i hai tÀng lÀu, næm phòng ngû, r¶ng thênh  

thang ÇÓi v§i m¶t gia Çình ba ngÜ©i.  ChÎ Chi và tôi Çi ‘tham quan’ kh¡p cæn nhà thÃy... mÕi chân.  Nhà Houston  dÍ mua hÖn nhà ª 

Cali nhiŠu l¡m.  Nhà cûa PhÜ®ng cÛng gÀn giÓng nhÜ nhà cûa HiŠn và ª cách nhà HiŠn hình nhÜ hai cæn.  Nhà cûa Long và Loan 

thì ª khu khác, nhÜng cÛng gÀn Çâu Çó.  Tóm låi nh»ng anh chÎ nào Çã tØng sinh hoåt ª GñPT Giác Minh ho¥c thÜ©ng xuyên Ç‰n 

chùa GM thì ÇŠu bi‰t Ç‰n tiŒm hình NguyÍn Tr†ng cÛng nhÜ các em con cûa bác.  Các em ÇŠu ÇÎnh cÜ ª Houston.  Chúng tôi cÛng 

có š ÇÎnh Ç‰n thæm chÎ Ng† , nhÜng liên låc v§i chÎ không ÇÜ®c và nghe m¶t ngÜ©i quen nói chÎ Çang vŠ thæm ViŒt Nam. 

 

Bu°i tÓi, v® chÒng HiŠn Çã Çãi chúng tôi ª m¶t nhà hàng Tàu gÒm có anh chÎ ThÓng, v® chÒng HiŠn, v® chÒng Loan, Long và tôi.  

Chúng tôi cÛng nh¡c låi m¶t vài chuyŒn k› niŒm ngày xÜa nhÜ là chúng tôi còn gi» nh»ng hình änh chøp ª tiŒm hình NguyÍn 

Tr†ng.  Và tôi nh¡c låi nh»ng lÀn thay áo ÇÒng phøc ª phòng chøp hình vì tôi phäi trÓn bÓ Ç‰n Chùa nên Çã không dám m¥c ÇÒng 

phøc ª nhà ... 

 R©i nhà hàng chúng tôi còn nói chuyŒn ª ngoài và chøp vài tÃm hình k› niŒm sau Çó m§i chÎu chia tay.  Bây gi© ACE ai nÃy ÇŠu 

l§n tu°i, Oanh VÛ ngày xÜa bây gi© cÛng trên dÜ§i næm mÜÖi, còn các Anh ChÎ ngÜ©i thì thÃt thÆp c° lai hy , ngÜ©i thì cÛng gÀn 

thÃt thÆp, m‡i ngÜ©i ª m¶t phÜÖng tr©i xa xôi, g¥p nhau lÀn này rÒi không bi‰t hôm nào së g¥p låi... Vài ba tháng hay vài ba næm 

hay cä chøc næm sau, tôi không dám vi‰t thêm...! 

 

Thân ái kính chào các Anh ChÎ, 

DiŒu Thu - Tâm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Niên liÍm 2006  ($40) 
 

Ngô Lê Tr†ng ThuÃn 

Lê ThÎ Nhung 

NguyÍn Quang Vui 

NguyÍn H»u Th† 

Phåm Tr†ng SÖn 

NguyÍn LŒ HiŠn 

NguyÍn ñình ThÓng 

Lê ThÎ H¢ng 

 

QuÏ TØ Bi 
 

Lê Xuân Mai              $30 

NguyÍn LŒ HiŠn        $20 

TrÅn Thanh MÏ          $30 

Oanh VÛ Pháp Quang   $1000 

 

K› y‰u 
 

NguyÍn LŒ HiŠn        $20 
 

          Bän Tin 
 

Lê Xuân Mai              $30 

NguyÍn H»u Th†       $10 

Phåm Tr†ng SÖn        $10 

TrÀn Thanh MÏ          $30 

NguyÍn LŒ HiŠn        $20 

NguyÍn Phøng Häo   $20 

NguyÍn ñình ThÓng  $10 

NguyÍn tÜ Trù            $50 

 

Xin Quš AC  có dóng góp cho Thû QuÏ ho¥c 

gºi VÎ nào Çóng dùm nhÜng không thÃy tên xin 

vui lòng nh¡c nhª sÖ sót Ç‹ chúng tôi kÎp th©i  

xin l‡i và ÇiŠu chÌnh. Xin cám Ön Quš AC. 

 

Check xin gºi vŠ : 

Tam Nguyen 

119C  S.  Kellogg Ave 

Goleta ,  CA  93117 

ñiŒn thoai (805) 964 9974 
 

 

Danh 

Sách 

ñóng 

Góp QuÏ  

AH 

GñPT 

Vïnh 

Nghiêm  

06/03/06 

Ç‰n 

20/07/06 
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   Thích Thái Hòa                            

Càng nhìn trăng, tôi lại càng nhớ lại mâm cơm của gia đình tôi ngày ấy. Vào những buổi cơm tối mùa hè, mẹ tôi bảo 

tôi trãi chiếu để cả gia đình đều ăn. Trăng sáng đẹp, không khí của gia đình thật êm ả. Trong bữa cơm, cha tôi ngồi kể 

chuyện cho các anh chị em tôi nghe, mẹ tôi gắp thức ăn bỏ vào cho em trai út, chị cả tôi ngồi bên nồi cơm đơm từng 

chén cơm cho từng người, mẹ tôi kể chuyện cuộc đời của ông ngoại, bà ngoại, ông nội, bà nội, tình thương của ông 

bà cố đối với con cháu và những người giúp việc, tất cả anh chị em chúng tôi quây quần trong bữa ăn gia đình mà 

không khí hạnh phúc làm sao, ngày nay nhớ lại mà thèm ! 

 Lớn lên khi rời quê, tôi nhớ quê tôi, vì nơi đó có Tổ tiên của tôi, có cha tôi, có mẹ tôi, có anh chị em tôi cùng vui buồn 

với nhau trong cuộc sống gia đình và cùng ăn cơm quây quần bên nhau, không những chỉ cùng nhau ăn cơm, mà còn 

ăn những lời dạy, những câu chuyện cổ tích và ăn luôn cả vầng trăng đằm thắm của quê hương.  

 Mâm cơm gia đình ngày ấy tôi ăn, bây giờ đã trở thành huyền thoại. Ở thành phố đầy đèn điện, con người công việc 

đầy tất bật, có đâu mà có những bữa ăn như vậy. Ngày nay những gia đình quê cũng học đòi những cách xô bồ của 

thành phố, nên bữa cơm gia đình mỗi ngày thật sự đã trở thành hiếm hoi trong cuộc sống con người. 

 Ngày xưa, cha mẹ, con cái, anh chị em gặp nhau nơi bữa ăn của gia đình mỗi ngày để nhìn nhau, để gắp bỏ thức ăn 

cho nhau và nói chuyện cho nhau nghe. Bây giờ xã hội văn minh vật chất, nhưng con người lại nghèo nàn tâm hồn, 

nên sống và làm việc một cách vội vã, vội vã tiêu thụ, vội vã làm giàu, họ không còn thời giờ để ngồi ăn cơm với nhau, 

mẹ không còn có tiếng gọi  các con vào cùng ăn cơm với mẹ và cha, và anh chị em không còn có tiếng gọi nhau, vào 

cùng nhau ngồi trong một bữa ăn. Văn minh cơ giới cộng theo sự thiếu suy nghĩ chín chắn của con người đã bóp nát 

trái tim của mẹ, trái tim của cha và trái tim của từng người con trong mỗi gia đình, khiến cho mâm cơm của mỗi gia 

đình không còn là mâm cơm đoàn tụ, không còn là mâm cơm chung sống hòa bình ! 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

        

Niên LiÍm 2004 
  

Bùi Th‰ San $40 

Ñ¥ng Kim ñoan  $40 

Ñ¥ng Kim Hånh $40 

TrÀn HÒng Loan $40 

Phan ThÎ LŒ $40 

TrÀn ThÎ Minh $40 

Nguyën ThÎ Tâm $40 

Võ Væn Phú $40 

Cao Væn Lâm $40 

 

Niên LiÍm 2005 
 

ChÎ ThÎnh $40 

Cao Minh Châu  $40 

NguyÍn Tuy‰t Mai 

$40 

Cao Væn Lâm $40 

bän tin 

Ái H»u GñPT Vïnh Nghiêm      

    9909 Waterview Road 

      Raleigh, NC 27615 

 

 

 

 

Tråi Hè Yosemite 2006  

Do th‰ hŒ ThÙ Hai  

Ái H»u GñPT Vïnh Nghiêm  

T° ChÙc 


