
 

  

GHI NHANH ĐẠI HỘI GHPGVNTN 2017 HOUSTON  

VÀ ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN CHUNG   

          Từ Hạnh Mai Đào   

   

Chùa Pháp Luân trong tuần qua kể từ ngày thứ Ba 23 đến Chủ Nhật ngày 28 tháng 5 có nhiều 

sự kiện trọng đại được tổ chức tại đây: Đại Hội kỳ III và cũng là kỷ niệm Đệ Thất Chu Niên của 

Liên Đoàn Cựu Huynh Trưởng và Đoàn Sinh của Gia Đình Phật Tử, Đại Hội Thường niên của 

GHPGVNTN – UBCV và Đại Lễ Phật Đản chung của GH. 

 

Cuối tháng 5 là thời điểm chuyển giao mùa xuân và mùa hè, Houston thường bắt đầu đi vào 

mùa nóng nhưng năm nay thật lạ, không khí thật dễ chịu, có những buổi sáng không khí trong 

lành và mát dịu, khi ra ngoài đôi khi cũng cần mặc thêm một chiếc áo khoác nhẹ, hình như trời 

cũng biết chiều lòng người, vì trong thời gian này các thành viên của Đại Hội của Liên Đoàn 

CHT và của Đại Hội GH, thường là các thành viên từ xa về phần đông là từ California, nơi có 

khí hậu dễ chịu nhất suốt quanh năm, nên không muốn họ về tham dự lại chịu một khí hậu nóng 

bức chăng? 

 

Bắt đầu từ chiều thứ Ba ngày 23 tháng 5, khoảng gần 50 (có một số không về được vì bận 

công việc) các anh, chị cựu huynh trưởng và đoàn sinh của GĐPT từ khắp nơi như Nam và Bắc 

California, Dallas và Houston lần lượt kéo nhau về tụ họp tại chùa Pháp Luân để tham dự Đại 

Hội III và kỷ niệm Đệ Thất Chu Niên của Liên Đoàn Cựu Huynh Trưởng / Đoàn sinh của 

GĐPT, tay bắt mặt mừng trong niềm vui, tình huynh đệ áo lam. Đoàn Cựu Huynh Trưởng Pháp 

Luân tại Houston, vừa mới gia nhập với liên đoàn chưa đầy một năm nên vẫn còn non trẻ, vẫn 

còn rất nhiều điều cần học hỏi kinh nghiệm sinh hoạt nơi các đàn anh, đàn chị vì vậy rất hoan 

hỷ được nhận vai trò yểm trợ tổ chức đại hội cho liên đoàn tại chùa, mặc dù bận rộn nhưng rất 

lấy làm vui.  

Cứ mỗi 3 năm tổ chức đại hội một lần, với mục đích thứ nhất là kiểm điểm những sinh hoạt 

trong thời gian qua, trao đổi kinh nghiệm, thứ hai là công cử Ban Thường Vụ và Chấp hành cho 

Liên Đoàn và thứ ba là hoạch định chương trình hoạt động cho nhiệm kỳ này và xác định lập 

trường của Liên Đoàn. 

Sau buổi cơm tối, khoảng 7 giờ chiều thứ Ba, bắt đầu phiên họp Tiền Hội Nghị, trong tinh thần 

lục hòa các anh, chị CHT đã cùng thông qua nhanh chóng cho các chương trình để chuẩn đại 

hội chính thức với 3 khoáng đại vào ngày hôm sau.  

 

Sáng hôm sau, thứ 4 ngày 24/5, mọi người thức dậy thật sớm, có người đi dạo quanh sân 

chùa để hưởng không khí mát lạnh dễ chịu của ngày cuối xuân, có người đi im lặng nhiễu 

quanh Bảo Tháp Xá Lợi Phật. Sau phần điểm tâm, 9 giờ mọi người tập trung hội trường để 

chuẩn bị làm lễ khai mạc, với sự chứng minh của TT Chủ Tịch và Chư Tôn Giáo Phẩm của GH, 



và sau đó bắt đầu đi ngay vào khoáng đại I. Đó là phần Kiểm điểm và báo cáo sinh hoạt của 

Liên đoàn và các đoàn như đoàn San Diego, San José, Sacramento - Stockston, Dallas, và Pháp 

Luân. Sau phần báo cáo, tất cả đều xác quyết lập truờng của đoàn là vẫn một lòng ủng hộ và 

quyết tâm duy trì GHPGVNTN – UBCV, thể hiện bản nguyện Hộ Pháp, Hộ Quốc và Hộ Dân.  

 

Từ sau những Giáo Chỉ số 9, số 10 và 13, Giáo Hội đã bị phân hóa trầm trọng, thì Liên 

đoàn cũng bị ảnh hưởng không ít, từ khoảng gần 200 thành viên nay chỉ còn lại trên dưới 50 

người, nhưng không vì vậy mà các anh, chị huynh trưởng chùn bước, vẫn một lòng kiên quyết 

bước đi và nguyện đồng hành cùng với GHPGVNTN – UBCV. Nhìn qúy anh, chị trở về đây 

với một lòng trung kiên với GH, tôi không khỏi kiềm được sự cảm xúc. Đây là những hạt gạo 

được gạn lọc còn sót lại trên sàn. Dù ít nhưng cùng đồng lòng và quyết tâm với nhau thì chúng 

ta có thể làm được nhiều việc còn hơn là đông người nhưng mỗi người mỗi ý, làm việc với nhau 

chỉ với lòng ganh tỵ hơn thua thì chỉ mất thời gian mà thôi. Trong giai đoạn này mà chúng ta 

còn có nhau, cùng ngồi lại bên nhau, cùng hướng về điều thiện là một điều đáng hoan hỷ. 

Dr. Maxwell Maltz có nói rằng: “Ánh hào quang 

rực rỡ của thành công không thể chiếu sáng trên mỗi 

bước đường ta đi, nhưng hãy luôn ghi nhớ rằng ngày 

mai trời lại sáng. Đó chính là lúc những cố gắng ngày 

hôm nay của chúng ta biến thành những thành tựu vững 

chắc như ta hằng mong ước”. Chúng ta hãy cùng nhau 

vững tâm tiến bước, “đường đi khó, không khó vì ngăn 

sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông”, 

chúng ta là những đứa con truyền thừa còn sót lại, lấy 

Hiến chương của GHPGVNTN làm nền tảng để hành hoạt, để mai này không thẹn với Thầy Tổ 

và với lòng mình.  

Sau buổi ăn trưa, nghĩ ngơi một tý thì khoảng 2 giờ trưa thì mọi người lại tập trung hội 

trường để bắt đầu chuẩn bị cho khoáng đại II: Hoạch định hướng đi và hoạt động của Liên 

đoàn. Với sự chứng minh của Thượng tọa Thích Giác Đẳng - Chủ tịch HĐ Điều Hành 

GHPGVNTN - UBCV 

Huynh trưởng Tâm Đăng Nguyễn Đức Truyền thuyết trình về đề tài: Hiện tình của 

GHPGVNTN 

Huynh trưởng Viên Hạnh Nguyễn văn Bé thuyết trình: Việt Nam - hiện tại và tương lai 

Huynh trưởng Tâm Bửu Mai Xuân Châu thuyết trình: Hiện tình tổ chức Gia Đình Phật tử 

Tất cả mọi người trong đại hội đều hăng say đóng góp ý kiến, sự hiểu biết của mình về những 

đề tài trên.  

Đến 4 giờ chiều đại hội đi vào khoáng đại III: Công cử ban chấp hành LĐ nhiệm kỳ 

2017-2020. Hầu như các chức vụ có trước đây đều giữ như cũ, duy chỉ chức LĐ trưởng trước 

đây là Ht Tâm Bửu Mai Xuân Châu nay là Ht Tâm Đăng Mai Đức Truyền và thêm một vài 

chức vụ khác nữa.  

Để kết thúc đại hội, là tiệc liên hoan bắt đầu lúc 7 giờ tối. Gồm những thực phẩm chay 

tinh khiết do ban trai soạn chùa PL đảm trách, một ổ bánh kem thật lớn mừng Đệ Thất chu niên 



của LĐ, và một chương trình ca nhạc cây nhà lá vườn với sự trợ giúp của ban nhạc oneman 

band của anh Quang. Nhìn các anh, chị huynh trưởng dù tuổi đời đã cao hầu như tất cả đề ngoài 

60 trở lên nhưng tâm hồn rất trẻ trung, có lẻ vì thường sinh hoạt trong GĐPT đã thấm vào tim 

nên cách sinh hoạt rất tự nhiên và chân thành, đã cùng trao nhau những lời ca tiếng hát, với 

tiếng vổ tay vang dội, những nụ cười thân thương và hồn nhiên trong tình áo lam. Nhìn họ tôi 

không khỏi xúc động, và thầm cám ơn các huynh trưởng đã cho tôi một buổi chiều thật tươi vui 

và hạnh phúc, tôi thầm hát một đoạn khúc: 

“Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, cùng với anh em tìm đến mọi người. Tôi chọn nơi này cùng 

nhau ca hát, để thấy tiếng cười rộn rã bay… Và như thế tôi sống vui từng ngày, và như thế tôi 

đến trong cuộc đời. Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi…”.   

                            
                           Đại Hội LĐCHT                                Cùng nhau ăn trưa 

 

Sáng thứ 5 ngày 25 tháng 5 bắt đầu Đại Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất – UBCV 

2017. Đại Hội này sẽ kéo dài từ thứ 5 đến thứ 6 và sẽ chấm dứt vào chiều tối thứ 7.  

 

Đại hội năm 2017 theo quyết định trong kỳ đại hội năm 2016 lẽ ra được tổ chức tại Nam Cali 

nhưng Giáo hội nhận thấy nên dời về chùa Pháp Luân Houston Texas vì thuận tiện hơn. Điểm 

đặc biệt của đại hội năm nay chỉ nhằm mục đích củng cố nội bộ và kiện toàn cơ cấu tổ chức của 

GHPGVNTN – UBCV nên không nhằm phổ biển và mời rộng rãi những người bên ngoài. Gần 

70 đại biểu về phó hội. Trong đó có 7 chư tôn đức Tăng Ni trong Hội đồng Giáo Phẩm và hai vị 

khách Tăng. Chiều thứ 5 ngày 25.5.2017 sau phần thủ tục ghi danh, 7giờ chiều bắt đầu Tiền Hội 

Nghị để thông qua các chương trình trong các khoáng đại trong hai ngày Thứ 6 và thứ 7, gồm 

có 5 khoáng đại.  

 

  Từ sáng sớm thứ 6, mọi người đều thức dậy thật sớm, áo quần tề chỉnh, tập trung hội 

trường để chuẩn bị Lễ Khai mạc Đại Hội vào lúc 8 giờ sáng. Trong không khí ấm cúng nhưng 

thật trang nghiêm, mọi người hướng về bàn thờ Phật để bắt đầu buổi lễ. Sau phần nghi thức 

chào quốc kỳ là Lời chào mừng các đại biểu của Sư Bà Thích Nữ Nguyên Thanh Phó Chủ tịch 

HĐĐH. Tiếp là diễn văn của TT Thích Giác Đẳng chủ tịch HĐĐH. Và tiếp theo là Đạo từ của 

HT Thích Thông Đạt HĐGP. Sau cùng là lễ Phật cầu nguyện. Ngay sau phần lễ khai mạc chấm 

dứt là đi ngay vào khoáng đại I. 

Khoáng đại I: Nhìn lại những diễn biến gần đây trong và ngoài nước GHPGVNTN. Do 

TT Thích Giác Đẳng trình bày nhắm vào 6 trọng điểm: 

1- Phong trào dân túy và nỗ lực vận động cho dân chủ, nhân quyền 



2- Chung quanh vụ kiện Formosa và những tiếng nói vì quê hương 

3- Một Viện Hóa Đạo trong nước vận hành bởi Phòng Thông Tin Paris 

4- Những ồn ào chung quanh vụ kiện tụng GHPGVNTN / UBCV 

5- GHPGVNTN / UBCV và khả năng tồn tại trước những cơn bão loạn 

6- Cộng đồng Việt Nam hải ngoại và GHPGVNTN 

 

                      
                                          Đại Hội GHPGVNTN – UBCV 2017 

 

Mọi người đã tham gia đóng góp những ý kiến, đề nghị phương cách để giải quyết và biểu 

quyết rất là hăng say.  Từ trước đến giờ tôi vẫn thường tham dự các đại hội của GH, nhưng phải 

nói rằng đại hội năm nay tuy số người tham dự không đông đảo nhưng không khí thì thật là sôi 

nổi và hấp dẫn, có lẻ vì trãi qua những biến cố đã xảy ra triền miên trong những tháng vừa qua 

cho Giáo hội PGVNTN – UBCV, mà mọi người khi về đây tham dự đại hội, đã quyết tâm đồng 

hành để cùng nhau giải quyết, củng cố lại nội bộ và vạch rõ hướng đi cho UBCV, để từ đó vươn 

lên và lớn mạnh. 

Có một người nào đó đã nói rằng: “Điều quan trọng trên đời không phải là ta đang đứng 

ở đâu, mà là ta đang đi về đâu.”  Chúng ta khi làm một việc gì điều quan trọng chính là phải biết 

chúng ta đang muốn gì? đang làm gì? và mục đích chính là gi? có chân chính hay không? Khi 

đã biết và vạch rõ được hướng đi rồi thì chỉ cần những người đồng hành cùng kiên trì tiến bước 

thì ngại gì ta không đạt được kết qủa tốt đẹp. “Bão tố chỉ làm rễ sồi bám sâu hơn vào lòng đất” 

Càng nhiều phong ba bão táp thì những người hữu tâm đến với với GH lại càng kiên trì quyết 

tâm để vượt qua. Đó cũng chính là tinh thần của Đại Hội năm nay. 

Sau phần cơm trưa, khoảng 2 giờ trưa bắt đầu Khoáng đại II: Cơ cấu GHPGVNTN – 

UBCV và thành phần nhân sự mới. 

Trước đây cơ cấu của UBCV được thành lập là tam quyền phân lập nhưng vì đại hội nhận thấy 

Hội đồng Đại diện không mấy hoạt động hữu hiệu nên nay do sự đồng thuận của các đại biểu 

đồng ý hủy bỏ HĐĐD và đổi lại là Ủy Ban Tư Vấn nằm trong HĐĐH với những thành viên như 

cũ. Như vậy từ Tam Quyền phân lập nay chỉ còn là Hội đồng Lưỡng viện. 

 

-  Hội Đồng Giáo Phẩm: Chủ tịch là HT Thích Thông Đạt  

- Hội Đồng Điều Hành: Chủ tịch là TT Thích Giác Đẳng.  

 

Ngoài những nhân sự có được trước đây, vẫn giữ như cũ, nay thay đổi và bầu lại một vài chức 

vụ còn đang bỏ trống trong đó có những phần hành quan trọng đã được bầu chọn.  



- Chánh thư ký HĐGP: TT Thích Minh Nguyện  

- Tổng Thủ Qũy HĐĐH: Sư Bà Thích Nữ Tịnh Thường 

- Tổng thư ký HĐĐH: Tâm Bửu Mai Xuân Châu 

- Chánh Văn phòng HĐĐH: Tuệ Thành Nguyễn Cương 

- Tổng Vụ Truyền thông HĐĐH: Bạch Vân Lăng Già Nguyệt 

- Chủ tịch Ủy Ban Tư vấn HĐĐH: Không Nhẫn Lê Tường Khánh  

Đại hội đã đồng thanh đứng lên niệm danh hiệu Phật 3 lần để đón mừng các thành viên trong 

các vai trò mới này. Sadhu! Lành thay! 

Cơm chiều xong, khoảng 7 giờ tối đại hội bắt đầu Khoáng đại III: Các Đề án Phật sự. TT 

Chủ Tịch đã đề ra 5 đề án mà Giáo Hội rất mong được thực hiện đó là: 

1- Truyền thông UBCV 

2- Hoằng Pháp 

3- Tài chánh 

4- Liên kết để phát triển 

5- Giữ gìn những gì còn lại 

Đại hội đã dành nhiều thời giờ để bàn thảo đề án quan trọng nhất, đó là Truyền Thông 

UBCV, đây là phương tiện quan trọng để cho những ai muốn biết về GHPGVNTN - UBCV, 

về cách cách hoạt động cũng như hướng đi luôn lấy bản nguyện Hộ Pháp, Hộ Quốc và Hộ 

Dân làm tôn chỉ. Sau nhiều sự bàn thảo, đề nghị để tìm phương pháp giúp cho đề án này 

được hữu hiệu, cuối cùng đã hoàn thành 3 bộ phận, mỗi bộ phận từ 5-6 người giúp cho tổng 

vụ truyền thông 

- Bộ phận tổng duyệt những tin tức bài vở trước khi tung ra public 

- Nhóm truyền thông chuyên lo viết bài vở, phương cách để truyền tin tức của UBCV ra 

bên ngoài 

- Nhóm thành lập Thư khố của GHPGVNTN chuyên lo lữu trữ những tài liệu quan trọng 

của Giáo hội.  

 

Sáng thứ 7 ngày 27-5 bắt đầu lúc 8 giờ sáng đại hội đi vào Khoáng đại IV: Lịch hoạt động 

niên khoá 2017 – 2018. Có lẻ trong hai ngày vừa qua, với lòng quyết tâm và kiên trì đồng hành 

cùng với GH của các đại biểu về phó hội, vì vậy đã mạnh dạn và hoan hỷ nhận lãnh những trách 

nhiệm được giao phó, điều này đã làm cho tinh thần của đại hội thật lên cao và làm chư Tăng Ni 

trong GH lấy làm hoan hỷ, do vậy lịch hoạt động của niên khoá 2017-2018 được vạch ra một 

cách nhanh chóng. 

- Trại hè PG và Lễ Vu Lan tại chùa Thường Quang ở Sacramento từ ngày 8,9 và 10 tháng 

9 năm 2017. Trưởng ban tổ chức Sư Bà Thích Nữ Tịnh Thường. 

- Đại Hội GHPGVNTN- UBCV 2018 tại San José từ thứ 3, thứ 4 và thứ 5 ngày 5 -7 tháng 

6 năm 2018. Trưởng ban tổ chức: HT Thích Thông Đạt 

- Đại Lễ Phật Đản của Giáo Hội PGVNTN - UBCV và Giới Đàn tại chùa An Lạc San José 

từ thứ 6, thứ 7 và Chủ Nhật ngày 8,9 và 10 tháng 6. Trưởng ban tổ chức Sư Bà Thích Nữ 

Nguyên Thanh 

 



Như thường lệ sau giờ cơm trưa, khoảng 2 giờ trưa là Khoáng đại V: Tổng kết thành qủa và 

quyết nghị đại hội. Trong khoáng đại này có phần Ủy ban Thanh Lý báo cáo về tài sản liên 

quan đến chùa Phật Quang. cho đến hôm nay tổng số tiền nợ mà Ủy ban đã thanh toán được là 

$740,000.00. 

 Sau khi chấm dứt, mọi người cùng nhau trang trí lại hội trường để chuẩn bị cho Lễ Bế Mạc Đại 

hội vào lúc 7 giờ tối. 

Dưới sự chứng minh và tham dự các chư Tôn Đức Tăng Ni trong GH và các đại biểu. Chương 

trình gồm có: 

- Nghi thức chào quốc kỳ 

- Tuyên đọc thành qủa của Đại Hội 

- Diễn văn của HĐĐH 

- Đạo từ của HĐGP 

- Lễ Hiệp kỵ 

- Tuyên bố bế mạc 

- Chụp hình lưu niệm 

Mặc dù phải ngồi tham dự liên tục gần như 5 ngày vừa qua, từ Đại Hội của Liên Đoàn đến 

Đại Hội của Giáo Hội, nhưng trên nét mặt của mọi người đều tươi vui và hoan hỷ khi nhìn 

thấy những thành qủa tốt đẹp của đại hội.  

 

                            
                            Chư Tôn Đức Tăng Ni HĐGP                                  Các Đại Biểu tham dự 

                                                             Lễ Hiệp Kỵ 

 

         Đại Lễ Phật Đản của GHPGVNTN – UBCV Chủ Nhật ngày 28 tháng 5 năm 2017 

Đại hội III của LĐCHT/Đoàn sinh của GĐPT và Đại hội của GHPGVNTN – UBCV đã hoàn 

mãn. Ngay sáng hôm sau Chủ nhật ngày 28 tháng 5 năm 2017 là đại lễ Phật Đản chung của 

GH bắt đầu từ 10:30 sáng với lễ Trai Tăng, ngoài chư Tăng Ni trong GH ra, còn có chư 

Tăng Thái Lan, Miến Điện, Tích Lan đến tham dự tổng cộng là 22 vị.  

 

      - 11 giờ Chư Tăng quang lâm chánh điện 

- Phần cử hành chuông trống bát nhã, ban phụ lễ dâng hương đăng hoa qủa cúng dường lên 

Đức Phật do các anh chị trong Liên Đoàn CHT đảm trách 

- Pháp ngữ Khánh Đản – Sư Bà Tổng Thủ qũy  

- Giới thiệu nghi thức PGTN – HT Chủ tịch HĐGP 

- Giới thiệu sách Giáo khoa Phật học – Sư Bà Phó Chủ Tịch HĐĐH 



- Pháp thoại TT Chủ Tịch HĐDH 

- Lễ mộc dục 

Xen lẫn các tiết mục là những bản đạo ca hát để mừng Phật đản sanh, do ban nhạc lễ chùa 

Pháp Luân thực hiện để cúng dường. 

Vào cuối tháng 5 các Phật tử thường bận rộn với lễ ra trường của con, cháu, và năm nay 

trong thời gian này, có một số Phật tử chùa PL đã tham dự chuyến đi Âu Châu, tuy vậy cũng 

rất vui khoảng 11 giờ Phật tử khắp nơi đến tham dự cũng đầy ấp cả chánh điện. Buổi lễ diễn 

ra trong không khí trang nghiêm và ấm cúng. Chương trình đầy đủ các tiết mục, thời gian 

xếp đặt vừa phải không kéo dài lê thê. Điều đáng hoan hỷ là Phật tử có dịp được nghe pháp 

ngữ của các chư Tăng Ni trong GH từ xa về. Sadhu! Lành Thay!  

Sau lễ mộc dục Phật tử vân tập trong hội trường để dùng cơm chay và thưởng thức 

chương trình văn nghệ. Đặc biệt năm nay có thêm chương trình ra mắt tập thơ Bạch Vân Vô 

Sở Trú – Mây Trắng Thong Dong của nữ thi sĩ Hạt Cát. Chương trình thật xúc sắc với phần 

giới thiệu những bài thơ và ngâm thơ của các anh chị nghệ sĩ đóng góp.   

 

Phải nói rằng tuần lễ vừa qua là một tuần lễ dài và thật bận rộn tại chùa Pháp Luân với 

những sự kiện trọng đại. Các anh chị Phật tử ở chùa nhất là các chị trong ban trai soạn phải 

lo cơm chay ba bửa: sáng, trưa và chiều cho các khách từ xa về, ban vận chuyển đưa và đón, 

ban trang trí lo chuẩn bị hội trường và chánh điện cho thật trang nghiêm, ban lo âm thanh, 

tuy mệt nhưng trên nét mặt ai cũng tỏ ra niềm vui vì được phục vụ đại chúng, nhất là được 

biết hai đại hội và lễ Phật Đản được thành công viên mãn, mọi người về tham dự đều hoan 

hỷ đó niềm khích lệ rất lớn cho ban tổ chức. Georges Bernanos có nói rằng: “Tìm thấy niềm 

vui trong niềm vui của người khác, đó chính là bí mật của hạnh phúc.” Sadhu! Sadhu! Lành 

thay! 

 

 

 

               
 

                                       Đại Lễ Phật Đản của GHPGVNTN- UBCV 2017  


