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NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT !
Ngưỡng bái bạch Chư Tôn Thiền Đức,
Kính thưa Quý Anh Chị Lam Viên khắp nơi,
Dư âm Lễ Hội Mừng 30 Năm Thành Lập BHD/GĐPTVN Tại Canada vào đầu tháng 10
vừa qua tại chùa Hương Đàm vẫn còn vang vọng đâu đây. Và hôm nay chúng con lại hân hoan
giới thiệu cùng Quý Ngài (và quý Anh Chị) tập Kỷ Yếu Mừng 30 Năm Hợp Nhất mà chúng con
vừa mới hoàn thành.
Tuy tập Kỷ Yếu chỉ dày khoảng 150 trang nhưng gói gém biết bao kỷ niệm, kỷ niệm
những ngày đầu hợp nhất khó khăn. Đất nước Canada rộng lớn, tập thể người Việt tỵ nạn lúc ấy
vẫn còn rời rạc, các chùa sinh hoạt đơn lẻ, cá biệt nên không phải dễ để có thể kết hợp được các
đơn vị GĐPT thành một khối. Và chúng con biết rằng chỉ khi nào hợp nhất được thì mới có thể
hỗ trợ nhau hoàn thành mục đích của GĐPT là Đào Luyện Thanh Thiếu Đồng Niên Thành Phật
Tử Chân Chính. Mục đích này là kim chỉ nam, là khuôn vàng thước ngọc, đã dẫn dắt chúng con,
uốn nắn chúng con, sách tấn chúng con càng ngày càng tinh tấn tu tập để có thể hoàn thành tâm
nguyện mà chúng con đã chí thành phát nguyện trước sự chứng minh của Tam Bảo, của Chư Tôn
Thiền Đức.
Sứ mạng của người Huynh trưởng GĐPT là một sứ mạng không ngày kết thúc. 30 năm
này trôi qua, 30 năm tới lại đến, thế hệ huynh trưởng này bước qua, thế hệ huynh trưởng kế thừa
tiếp nối... Sứ mạng giáo dục là một sứ mạng trường kỳ, giáo dục bản thân và giáo dục đàn em,
tuy hai mà một.
Với sự giáo dưỡng của Chư Tôn Thiền Đức, với sự quan tâm hướng dẫn của quý anh chị
huynh trưởng tiền bối, với sự hỗ trợ từ tâm lực cho đến tài lực của đồng bào phật tử khắp nơi,
GĐPTVN Tại Canada chúng con sẽ tiến bước chậm rãi, vững chắc vào chu kỳ 30 năm sắp tới.
Và giờ đây, chúng con cung kính thỉnh mời Chư Tôn Thiền Đức (và quý anh chị) cùng
chúng con ngược dòng thời gian...
30 năm qua... một kỷ niệm! - 30 năm qua... một ân tình! 30 năm qua... SEN NỞ TRÊN ĐẤT TUYẾT!
Trân trọng bái bạch !
Trưởng ban BHD/GĐPTVN/CAN
Minh Chơn Nguyễn Văn Chính
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