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Ba mươi năm GĐPTVN Tại Canada là dòng thời
gian kết nối từng ngày một, liên tục như một cuộn phim ghi
dấu tất cả những hoạt động của chúng ta trong khoảng thời
gian ấy. Ba mươi năm là sự kết nối của… mười ngàn chín
trăm năm mươi ngày xoay vần không gián đoạn: cuối đêm
của ngày trước là ban mai của ngày hôm sau. Cuộn phim 30 năm GĐPTVN/ Canada là tổng hợp
những cuộn phim 30 năm của mỗi mỗi anh chị em chúng ta, từ huynh trưởng, đoàn sinh, phụ
huynh, thân hữu cho đến Chư Tôn Thiền Đức hằng lưu tâm, theo dõi, chăm lo cho chúng ta…
Theo dòng thời gian ấy, chúng ta - những diễn viên của cuốn phim sẽ nhận thấy rằng: tùy
theo vị trí của chúng ta trong xã hội, trong gia đình của chúng ta, và trong GĐPT... mà chúng ta
mỗi ngày đều diễn giống nhau, không sai sót: một ngày như mọi ngày! (ngày nào mà chúng ta
diễn… không đạt, là ngày đó phiền não nổi lên, chúng ta phải mau mau điều chỉnh cho ngày hôm
sau). Tóm lại, ba mươi năm hay là mười ngàn chín trăm năm mươi ngày vừa qua, chính là Ngày
Hôm Nay – Ngày Lưu Niệm.
Hôm nay, chúng ta đang “bước ra” khỏi dòng thời gian đang trôi, nhìn lại phía sau chợt
nhận thức rằng: “cũng có nhiều sự việc đã được thực hiện đấy chứ!”. Cuốn phim 30 năm GĐPT
VN tại Canada đang được trình chiếu trước các anh, các chị, các em không phải để tự hào về
những thành quả mà chúng ta đạt được hay rút khuyết điểm về những gì mà chúng ta thất bại.
Bởi vì, có gì để tự hào khi mà đó chỉ là những công việc thường nhật! Và còn gì để sửa sai cho
sự kiện đã xảy ra trong quá khứ (hay là chúng ta đã sửa sai rồi vào ngày hôm sau).
Thế cho nên, cuộn phim Ba mươi năm GĐPTVN tại Canada chỉ để Lưu Niệm mà thôi,
không hơn không kém! Xem xong, chúng ta hảy quên nó, để rồi lại cùng nhau bước vào dòng
thời gian “Một Ngày Như Mọi Ngày”!
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