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Sứ mệnh của Gia Đình Phật Tử Việt Nam là
"đào tạo Thanh, Thiếu, Đồng Niên trở thành
Phật tử chân chánh, góp phần xây dựng xã hội
theo tinh thần Phật Giáo". Suốt hơn 70 năm lịch
sử và chứng minh hơn hết, kể từ biến cố 1975,
khi hàng loạt người con Việt phải từ bỏ quê
hương ra đi tìm tự do, sinh sống khắp mọi nơi
trên thế giới, tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt
Nam đã có mặt để hỗ trợ cho Giáo Hội Phật
Giáo Việt Nam Thống Nhất, quý chư Tôn Đức
củng cố và xây dựng niềm tin của những người
con Phật sống trên đất lạ quê người.
“Mái chùa che chở hồn dân tộc. Nếp sống
muôn đời của tổ tông”. Hai câu cuối của bài thơ
Nhớ Chùa của Hòa thượng Thích Mãn Giác, bút
hiệu Huyền Không, nói lên ý nghĩa thâm sâu, sự
tồn tại và gắn bó của người con Việt với ngôi
Chùa. Nơi nào có Chùa tức nơi đó có ngôi Tam
Bảo, có chư tôn đức Tăng Ni hoằng pháp, có
truyền thống và văn hóa Việt. Thật ấm cúng và
đạo vị khi đến bất cứ nơi nào có sự hiện hữu
của một ngôi Chùa Việt.
Trong chuyến hành hương cùng với 32 em
Phật tử trẻ sang các nước Phật Giáo năm nay,
chúng tôi được duyên lành lần thứ hai đến xứ
Hoa Anh Đào, đó là Nhật Bổn. Đến để chiêm bái
và viếng thăm các ngôi Chùa Nhật được xây
dựng trang nghiêm và tráng lệ là điều hiển
nhiên, nhưng đến để rồi được tụng kinh lễ
Phật, thăm viếng và tá túc một đêm tại ngôi
Chùa Việt, đó mới là điều khó thể nghĩ bàn.
Nhưng than ơi! Chùa còn đó nhưng Thầy đã ra
đi! Ngồi trước di ảnh của Cố Hòa Thượng khai
sơn Chùa Việt Nam tại Nhật, thượng Minh hạ
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nguyện, hoài bảo và công lao của quý Ngài tôn
túc khai sơn các Chùa viện khắp nơi trên thế
giới thật là cao cả.
Hơn 40 năm lịch sử của người Việt tại hải
ngoại, không biết bao nhiêu hội đoàn và tổ
chức đã được thành lập nhằm trợ giúp người
Việt hội nhập và làm quen với đời sống mới
trên đất lạ. Tuy nhiên sự tồn tại của những hội
đoàn này cũng chỉ giới hạn trong một khoảng
thời gian nào đó, trể nhất là khi thế hệ thứ ba
và thứ tư của người Việt đã được hoàn toàn hội
nhập vào xã hội xứ người. Nhưng Gia Đình Phật
Tử có thể nói là một tổ chức đúng đắn nhất
trong những tổ chức có mặt trong một xã hội.
Vì sao? Vì lý tưởng của mỗi Huynh Trưởng và
đoàn sinh là "chỉ hướng cho thuyền đời và nẩy
hoa cho cuộc sống". Một tổ chức luôn hướng
mỗi cá nhân trên con đường an lạc giải thoát để
lợi mình và lợi người, đúng như lời dạy của Đức
Thế Tôn nhằm hướng đến mục đích giác ngộ
giải thoát trong tương lai. Đây chính là điểm
son mà những tổ chức khác không có được.
Nhìn ngược về quá khứ, 30 năm về trước,
từ ngày tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam có
mặt tại Đức Quốc qua sự thành lập của hai đơn
vị đầu tiên Minh Hải và Tâm Minh, là chốt điểm
những mầm giống Bồ Đề đã được lần lượt gieo
trồng trên xứ người. Dưới sự cưu mang đùm
bọc của Hòa Thượng Phương Trượng Viên Giác,
quý chư Tôn Đức, quý phụ huynh, quý Anh Chị

