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đang điều hành và nắm đoàn tại các đơn vị
GĐPT tại Đức. Khóa đầu tiên được tổ chức tại
Chùa Bảo Thành thuộc thành phố Koblenz, nơi
Ni Sư Minh Hiếu đang trụ trì và hành hoạt. Năm
nay Khóa Tu Dưỡng lần 2 sẽ được tổ chức tại
Chùa Linh Thứu tại Bá Linh. Ni Sư Diệu Phước
cũng rất hoan hỷ hứa khả hỗ trợ đắc lực. Suốt 2
ngày cuối tuần những đề tài liên quan đến hệ
thống hành chánh, điều hành tổ chức GĐPT, nội
dung Phật pháp, phương cách sinh hoạt v.v…
được đưa ra để thảo luận và cập nhật hóa để
mọi nơi đều thống nhất. Tiện đây cũng xin nhắc
nhở và kêu gọi tất cả các Anh Chi Huynh Trưởng
đang hành hoạt tại các Gia Đình Phật Tử tại các
địa phương lưu ý để dành thời gian tham dự
các khóa này. Chúng ta ai cũng biết, các pháp
đều biến đổi theo không gian và thời gian; cũng
vậy nội dung sinh hoạt GĐPT cũng phải được
cập nhật kịp thời để làm lợi lạc cho mọi người.
Mỗi cá nhân Huynh Trưởng, mỗi đơn vị Gia
Đình phải tự cầu tiến, học hỏi. Ở ngoài đời, các
công ty và hãng xưởng mỗi năm cũng đều gởi
nhân viên của họ đi đào tạo, tu dưỡng để làm
lợi lạc cho công ty của họ. Một anh Huynh
Trưởng, một chị Huynh trưởng cũng vậy. Không
thể nào đem những gì học được cách đây hơn
10, 20 năm trước để áp dụng cho đến bây giờ
mà không qua một khóa tu dưỡng nào. Nếu vẫn
chấp thủ, không cầu tiến, thì sẽ không làm
được lợi lạc cho tự chính mình nói gì là cho
người khác.
Sự khác biệt của tổ chức GĐPT đối với
những tổ chức khác nằm ở điểm tu và thực
hành triệt để giáo lý của Đấng Giác Ngộ. Là một
Huynh Trưởng, một đoàn sinh của tổ chức nên
phải thâm hiểu giáo lý giải thoát này để lợi lạc
cho chính mình và các em. Giáo lý và thực hành
không vững vàng thì sẽ không đạt được sự giải
thoát. Mà đã không giải thoát được chính mình
thì làm sao giúp giải thoát được cho chúng
sanh, các con em, đàn em chúng ta? Thiết nghĩ,
hạnh phúc và phước báu thay cho những người
con Phật có niềm tin nơi Tam Bảo và Đại Thừa
chánh pháp; Giáo lý nhà Phật là một triết lý,
một cách sống tâm linh sống động và tích cực.
Một Huynh Trưởng phải nhắm đến mục đích
giải thoát, nương vào tổ chức làm phương
hướng, phương tiện để đi đến cứu cánh. Sự an

lạc giải thoát phải được biểu hiện qua cách
sống của mỗi Anh Chị Trưởng. Mỗi cử chỉ, mỗi
lời nói, mỗi hành động và tác phong của mỗi
Anh Chị đều là thay thế cho quý chư Tôn Đức
giáo dục các con em Gia Đình Phật Tử. Trên
thực tế, không ít Anh Chị Huynh Trưởng trong
suốt thời gian sinh hoạt hoặc đến lúc cuối đời
không được mấy an lạc, an nhiên và tự tại. Có
phải rằng sự dấn thân với tổ chức không đạt
được đến kết quả viên mãn chăng?
Biết tri ân và báo ân chính là lời Phật dạy,
đó cũng là tinh thần và đạo hạnh của một Phật
tử chân chánh. Nhằm mục đích cải thiện cuộc
sống hiện tại, mỗi Huynh Trưởng và đoàn sinh
cần phải tự nỗ lực thực hành các thiện pháp,
trau dồi giáo lý Phật Đà, phát Bồ Đề Tâm, tu
phước và huệ, cống hiến sức lực của mình cho
mọi người và cho tổ chức. Vì vậy, là một Huynh
Trưởng và một đoàn sinh GĐPT chân chánh và
sáng suốt, phải luôn biết tri ân, học hỏi kinh
nghiệm của quá khứ để vươn lên xây dựng cho
tương lai. Trong đời sống hiện tại có nhiều điều
chúng ta không thể chọn lựa được vì đó là kết
quả từ quá khứ. Nhưng để cải thiện cuộc sống
hiện tại và xây dựng cho tương lai, chúng ta cần
phải hành thiện, tu phước và tu huệ song song.
Pháp thế gian có sanh có diệt, có thiện và bất
thiện. Nếu chúng ta chọn con đường hướng
thiện, tích cực sống và tu tập vì lợi ích cho
chúng sanh, luôn hoan hỷ với mọi người thì
chúng ta đang sống an lạc và giải thoát, đúng
như lời Phật dạy để đền đáp ân đức từ ngôi
Tam Bảo.
Để đền đáp ân đức từ ngôi Tam Bảo, một
Huynh Trưởng và một đoàn sinh GĐPT phải thể
hiện tinh thần tri ân (biết ơn) qua sự tự nỗ lực
tu học, cống hiến sức lực của mình cho mọi
người và cho tổ chức. Nhận và Cho cũng là một
đức hạnh cao cả của một người Phật tử đang
bước trên con đường Bồ Tát Đạo. Niềm tin nơi
Ngôi Tam Bảo, sự hướng dẫn tinh thần của Hòa
Thượng Khai Sơn Viên Giác Tổ Đình, của Quý
Thầy Cô cố vấn giáo hạnh, sự thương tưởng và
tinh thần trách nhiệm của những Anh Chị
Huynh Trưởng với tâm chí vững bền xây dựng
và phát triển cho tổ chức đã đưa đến ngày vui
hôm nay – Kỷ Niệm Chu Niên lần thứ 30 của
GĐPT Đức Quốc là sự đánh dấu cho sự tồn tại

