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Ban ÇÀu anh chÎ em PhÆt tº Hamburg chÌ luôn 

t§i lui v§i chùa trÜ§c lÍ PhÆt, tøng kinh sau làm 
công quä và thÜ©ng hËn g¥p Ç‹ tÆp d®t múa hát, 
nh¢m Çóng góp phÀn væn nghŒ vào nh»ng dÎp lÍ 
l§n nhÜ PhÆt ñän, Vu Lan...  Trong th©i gian Çó 
cÖ duyên thành lÆp GñPT tåi ñÙc QuÓc Çã Ç‰n và 
lÀn lÀn nh»ng GñPT nhÜ Minh Häi, Tâm Minh, 
Chánh DÛng và Chánh NiŒm ÇÜ®c thành lÆp.  

Ban Liên ñoàn ÇÀu tiên cûa Pháp Quang ÇÜ®c 
chánh thÙc ra m¡t vào dÎp ñåi lÍ Vu Lan. 

 

Anh chÎ em PhÆt tº Hamburg chøp hình lÜu niŒm 
v§i ThÀy Quäng Bình trong dÎp Çi thæm vi‰ng 
chùa Quäng HÜÖng -  ñan Måch dÜ§i sự hÜ§ng 
dÅn cûa Ni SÜ  Thích N» DiŒu Tâm - Mùa ñông 
1989   

 
Vào dÎp Çåi lÍ Vu Lan ngày 25.08.1990 GñPT 

Pháp Quang cÛng ÇÜ®c chánh thÙc thành lÆp dÜ§i 
s¿ chÙng minh cûa ThÀy PhÜÖng TrÜ®ng Viên 
Giác, SÜ Bà Bäo Quang và cÛng có s¿ hiŒn diện 
cûa quš anh chÎ và Çoàn viên cûa nh»ng GñPT 
khác. 

 
Ban Liên ñoàn GñPT Pháp Quang 1990-1992: 
 
Liên ñoàn TrÜªng: chÎ DiŒu HiŠn, TrÀn Thùy 
Trâm 
Liên ñoàn Phó: anh Nh¿t TrÜ©ng, LÜu Minh Th† 
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ThÜ Kš: chÎ MÏ Liên, TrÀn ThÎ Tuy‰t PhÜÖng 
Thû QuÏ: anh Quäng Trí, Huÿnh Th‰ Hùng 
 
Gia TrÜªng: bác Nh¿t ñåo, LÜu Minh Thành 

 
Vì „Vån S¿ Khªi ñÀu Nan“  nên tuy quš anh 

chÎ có rÃt nhiŠu tinh thÀn nhÜng kh° nỗi thi‰u kinh 
nghiŒm cÀm Çoàn, cho nên lúc ban ÇÀu có rÃt 
nhiŠu khó khæn Ç‹ hÜ§ng dÅn và duy trì t° chÙc. 
Vì hoàn cänh gia Çình và công æn viŒc làm Çã ÇÜa 
Ç‰n thi‰u nhân s¿ nên GñPT Pháp Quang Çành 
phäi ngÜng sinh hoåt. Trong th©i gian này anh chÎ 
còn låi vÅn Ãp û trong lòng nh»ng Ü§c v†ng làm 
th‰ nào Ç‹ GñPT Pháp Quang có cÖ h¶i ÇÜ®c hÒi 
phøc trª låi. 

ThÀy Viên Giác cài huy hiŒu cho anh Huynh 
trÜªng Nh¿t TrÜ©ng 

 
Và cÖ h¶i phøc hÒi sinh hoåt Ç‰n v§i GñPT 

Pháp Quang vào ngày 17.04.1995 v§i Tân Ban 
Liên ñoàn là: 

 
Liên ñoàn TrÜªng: chÎ DiŒu HiŠn, TrÀn Thùy 
Trâm 
Liên ñoàn Phó: anh Quäng Trí, Huÿnh Th‰ Hùng 
ThÜ Kš: chÎ DiŒu NguyŒn, NguyÍn Huÿnh Ngân 
Khanh 
Thû QuÏ: chÎ Nh¿t Phúc, LÜu Ng†c Hånh 
 
Gia TrÜªng: bác Nh¿t ñåo, LÜu Minh Thành 

 
HÆu quä cûa s¿ gián Çoån sinh hoåt trong vòng 

hai næm Çã làm giäm b§t sÓ lÜ®ng Çoàn sinh rÃt 
nhiŠu. ñ‹ xây d¿ng gia Çình v»ng ch¡c trong 
tÜÖng lai hÖn, quš anh chÎ Çã tr†ng tâm nỗ l¿c lo 
cho ngành Oanh. Lúc Çó GñPT Pháp Quang ÇÜ®c 
ti‰p Çón nhiŠu nh»ng con chim Oanh VÛ thÆt dÍ 

thÜÖng. Nh© vÆy sinh khí sinh hoåt m‡i lúc thêm 
khªi s¡c và không nh»ng làm cho anh chÎ Huynh 
trÜªng lên tinh thÀn mà giúp cho anh chÎ huân tÆp 
thêm nhiŠu kinh nghiŒm và trau dÒi thêm nghÎ l¿c.  
Qua giai Çoån khó khæn này quš anh chÎ rút ra 
ÇÜ®c bài h†c là muÓn sinh hoåt ÇÜ®c liên tøc thì 
anh chÎ phäi luôn tåo uy tín và thiŒn cäm v§i phø 
huynh và các em Çoàn sinh qua nh»ng kÿ sinh 
hoåt và liên låc ÇiŒn thoåi Ç‹ trao Ç°i tâm tÜ v§i 
quš phø huynh cûa các em Çoàn sinh. 

BÀy chim Oanh VÛ ÇÀu tiên cûa Pháp Quang 
Çó -  các em thÆt là dÍ thÜÖng! 

Trong bÀy chim Oanh VÛ này thì có 3 nay Çã 
trÜªng thành và vÅn còn sinh hoåt. 

ñó là: Vân HÜÖng - Tâm TÎnh H›, Ng†c 
Thanh- DiŒu Bích, Bäo Ý-  DiŒu TÎnh 

 
Quš anh chÎ cÛng không quên tåo nh»ng ngày 

g¥p g« quš phø huynh Ç‹ hàng huyên chia sẻ ÇÒng 
th©i Ç‹ nh»ng quš vÎ này có th‹ hi‹u rÕ hÖn vŠ 
møc Çích sinh hoåt cûa GñPT.  

 

Anh chÎ em Pháp Quang chung vui æn mØng 
Liên hoan cuÓi næm 1996 
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Sau 2 næm nh†c nh¢n nhÜng g¥t hái ÇÜ®c 
nhiŠu k‰t quä tÓt, do Çó niŠm tin vào t° chÙc cûa 
quš anh chÎ cÛng tæng thêm, vì vÆy cho nên 4 anh 
chÎ trong Ban Liên ñoàn hoan h› v§i sÙ mŒnh cûa 
mình và ti‰p tøc v§i trách nhiŒm duy trì t° chÙc tØ 
næm 1996 - 1998. Sau 3 næm sinh hoåt liên tøc 
GñPT Pháp Quang Çã có nh»ng bÜ§c Çi v»ng 
ch¡c cho nên tØ Ngành Oanh Çào tåo ra ÇÜ®c 
ngành Thi‰u. M‡i khi thêm ngành thì Pháp Quang 
cÀn thêm ngÜ©i phø trách nên BLñ ÇÜ®c b° sung 
và ÇiŠu chÌnh låi vào ngày 03.10.1997 nhÜ sau: 

 
Liên ñoàn TrÜªng: anh Quäng Trí, Huÿnh Th‰ 
Hùng 
Liên ñoàn Phó Nam: anh ThiŒn Tâm, TrÀn QuÓc 
Thành 
Liên ñoàn Phó N»: chÎ DiŒu HiŠn, TrÀn Thùy 
Trâm 
ThÜ Kš: anh Quäng Trí, Huÿnh Th‰ Hùng  
Thû QuÏ: chÎ Nh¿t Phúc, LÜu Ng†c Hånh 
 
Gia TrÜªng: bác Nh¿t ñåo, LÜu Minh Thành 

 

Hình lÜu niŒm cùng SÜ Bà Bäo Quang -  ThÀy 
là bóng cây che mát chúng con ... 

 

Sau th©i gian sinh hoåt g¥p nhiŠu thuÆn duyên 
trôi qua, GñPT Pháp Quang qua s¿ cÓ g¡ng cûa 
anh chÎ em Çã gây d¿ng ÇÜ®c thêm ngành thÙ 3, 
Çó là Ngành Thanh. ñoàn sinh m‡i ngày m¶t 
Çông... Và s¿ thay Ç°i không ngØng cûa cu¶c Ç©i 
bu¶c GñPT Pháp Quang cÛng thay Ç°i theo. Ai 
l§n lên cÛng lÆp nghiŒp, lÆp gia Çình, rÒi bÆn con 
cái, vì hoàn cänh khó khæn nên BLñ ÇÜ®c thay 
Ç°i 1998 - 2000 nhÜ sau: 

 
Liên ñoàn TrÜªng: anh Quäng Trí, Huÿnh Th‰ 
Hùng 
Liên ñoàn Phó : anh ThiŒn Tâm, TrÀn QuÓc 
Thành 
ThÜ Kš: chÎ DiŒu HiŠn, TrÀn Thùy Trâm 
Thû QuÏ: chÎ DiŒu Bäo, TrÀn ThÎ Quÿnh Anh 
Gia TrÜªng: bác Nh¿t ñåo, LÜu Minh Thành 
 

NhiŒm kÿ 2 næm chÜa qua, những anh chÎ l§n 
vì lš do hoàn cänh riêng tÜ không th‹ ti‰p tøc 
nhÆn trách nhiŒm ÇÜ®c nên phäi m©i nh»ng ñoàn 
sinh có khä næng nhÆn nhiŒm vø Huynh TrÜªng Ç‹ 
Çáp Ùng nhu cÀu b° xung nhân s¿. GñPT Pháp 
Quang låi có m¶t Tân BLñ vào cuÓi tháng 12 
næm 1999. 

 
Ban Liên ñoàn GñPT Pháp Quang tØ 2000 - 

2002: 
Liên ñoàn TrÜªng: anh ThiŒn Tâm, TrÀn QuÓc 
Thành 
Liên ñoàn Phó: chÎ DiŒu HiŠn, TrÀn Thùy Trâm 
ThÜ Kš: chÎ DiŒu Bäo, TrÀn ThÎ Quÿnh Anh 
Thû QuÏ: chÎ Chúc Nghïa, Phåm ThÎ Quÿnh NhÜ 
Gia TrÜªng: vì lš do sÙc khÕe bác Gia TrÜªng 
Nh¿t ñåo xin tØ chÙc. 
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Ngoài chÎ DiŠu HiŠn ra, chÎ là m¶t trong 
nh»ng anh chÎ Çã hy sinh tØ ÇÀu và có công  xây 
d¿ng và duy trì m¶t t° chÙc ÇÀy š nghïa, còn có 
nh»ng anh chÎ em khác vì có duyên Ç‰n v§i t° 
chÙc và qua s¿ h†c hÕi và nhÆn ÇÜ®c tình thÜÖng 
th¡m thi‰t gi»a anh chÎ em cùng chung dÜ§i mái 
nhà Lam và tØ Çó anh chÎ em luôn cÓ g¡ng Çùm 
b†c Ç‹ cùng trau dÒi niŠm tin vào ñåo và vào t° 
chÙc. 

 

Hình lÜu niŒm cûa GñPT Pháp Quang với quš 
bác Quäng HiŠn, bác Nh¿t ñåo và bác Thåch tåi 
chùa Bäo Quang - Hamburg 

 
Ban Liên ñoàn GñPT Pháp Quang 2003-2005: 
Liên ñoàn TrÜªng: chÎ DiŒu Bäo, TrÀn ThÎ Quÿnh 
Anh 
Liên ñoàn Phó: anh Quäng Thái, NguyÍn TuÃn 
QuÓc 
ThÜ Kš: anh ThiŒn Tâm, TrÀn QuÓc Thành 
Thû QuÏ: chÎ Tâm TØ Hòa, Bùi ThÎ Ng†c Trân 
Gia TrÜªng: không có 

 
Trong th©i gian này GñPT Pháp Quang nh© 

“ tu°i trÈ tài cao” cûa anh chÎ em mà chÜÖng trình 
sinh hoåt ÇÜ®c thay Ç°i cho thích h®p v§i các em 
Çoàn sinh. Anh chÎ em Çã th¿c hiŒn ÇÜ®c trò chÖi 
l§n, nhÕ; hÜ§ng dÅn các em Çi tham gia các tråi, t° 
chÙc Çi du ngoån v§i phø huynh. SÓ Ngành Thanh 
dåo này tæng thêm và tinh thÀn sinh hoåt rÃt hæng 
say, cÛng nh© vÆy mà GñPT Pháp Quang Çã 
thành công trong kÿ tråi H†p bån tåi ÇÎa phÜÖng 
Hamburg nhân dÎp k› niŒm 10 næm thành lÆp 
GñPT Pháp Quang. Ngoài ra anh chÎ em Ngành 
Thanh t° chÙc Çi thæm các gia Çình bån nh¢m h†c 
hÕi và trao Ç°i kinh nghiŒm cÀm Çoàn. Còn n»a, 
anh chị em này Çã sáng tác bài Pháp Quang ca. 
ThÆt Çáng khen!!! 

Sau m¶t th©i gian sinh hoåt êm ÇŠm thì m¶t sÓ 
anh chÎ em  Huynh TrÜªng lÅn Çoàn sinh ngành 
Thanh phäi ngÜng sinh hoåt vì låi là lš do công æn 
viŒc, hoàn cänh gia duyên thay Ç°i nên GñPT 
Pháp Quang låi bÎ thi‰u høt vŠ nhu cÀu nhân s¿, 
th‰ là BLñ Çành phäi hoàn chÌnh låi. 

 
Ban Liên ñoàn GñPT Pháp Quang 2005-2006: 
 
Liên ñoàn TrÜªng: anh ThiŒn Tâm, TrÀn QuÓc 
Thành 
Liên ñoàn Phó: chÎ DiŒu Bäo, TrÀn ThÎ Quÿnh 
Anh 
ThÜ Kš: chÎ DiŒu TÎnh, Lê Huÿnh Ng†c Th‹ 
Thû QuÏ: chÎ Nh¿t Phúc, LÜu Ng†c Hånh  
Gia TrÜªng: không có 

 
Ban Liên ñoàn GñPT Pháp Quang tØ 2007: 
 
Liên ñoàn TrÜªng: anh ThiŒn Tâm, TrÀn QuÓc 
Thành 
Liên ñoàn Phó: chÎ DiŒu HiŠn, TrÀn Thùy Trâm 
ThÜ Kš: chÎ Nh¿t Phúc, LÜu Ng†c Hånh 
Thû QuÏ: chÎ Tâm TØ Hòa, Bùi Ng†c Trân  
Gia TrÜªng: không có 
 

TØ næm 2005 Ç‰n nay s¿ sinh hoåt cûa GñPT 
Pháp Quang theo Çà Çi xuÓng và không phát tri‹n 
ÇÜ®c. Anh chÎ em phø trách ngành vì lš do phäi 
bÆn tâm lo viŒc gia Çình, con cái, nhà cºa, cho nên 
không thÜ©ng xuyên trao Ç°i n¶i b¶ Ç‹ s¡p x‰p 
chÜÖng trình sinh hoåt cho các ngành chu Çáo 
ÇÜ®c, bªi Çó sinh hoåt không còn hÙng thú cho 
các em Çoàn sinh n»a và tØ ÇÃy ÇÜa Ç‰n s¿ chán 
nãn và tinh thÀn cûa m†i ngÜ©i ÇŠu Çi xuÓng. Vä 
låi phÜÖng thÙc sinh hoåt không còn thích h†p  
cho các em. 

 
NhÆn xét chung cho anh chÎ em thÃy là GñPT 

Pháp Quang Çã phäi träi qua bi‰t bao nhiêu thæng 
trÀm, mà anh chÎ em GñPT Pháp Quang vÅn luôn 
cÓ g¡ng vÜ®t khó khæn, kh¡c phøc nh»ng chÜ§ng 
ngåi Ç‹ GñPT Pháp Quang ÇÜ®c duy trì Ç‰n ngày 
hôm nay. 

 
Và ngoài ra anh chÎ em chúng con luôn có s¿ 

nâng niu che chª cûa SÜ Bà Bäo Quang và s¿ 
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quan tâm bäo b†c cûa quš SÜ Cô Minh Hi‰u, SÜ 
Cô TuŒ ñàm Châu, SÜ Cô TuŒ ñàm Nghiêm và 
Cô TuŒ ñàm Giác trong viŒc trau dÒi PhÆt Pháp, 
quš SÜ Çã và Çang cho chúng con nh»ng l©i Pháp 
nhû Ç‹ làm hành trang l®i låc Çi vào cu¶c Ç©i.  

 

Pháp Quang trong giờ học Phật pháp với quš 
Sư cô chùa Bảo Quang.  

 
Gi© h†c PhÆt pháp cûa ngành Thanh và quš 

bác trong ngày huân tu do SÜ cô TuŒ ñàm Châu 
hÜ§ng dÅn. 

 
NÖi Çây chúng con GñPT Pháp Quang xin 

thành tâm tri ân SÜ Bà cùng quš SÜ Cô Çã và Çang 
dìu d¡t chúng con trên bÜ§c ÇÜ©ng tu tÆp, chúng 
con nguyŒn cÀu chúc SÜ Bà luôn pháp th‹ khinh 
an, chúng sanh dÎ Ç¶, chúc quš SÜ Cô thân tâm 
thÜ©ng an låc, PhÆt s¿ viên thành.  

 
Và chúng con luôn kh¡c ghi công Ön cûa Bác 

Chi H¶i TrÜªng Quäng HiŠn và Bác Gia TrÜªng 
Nh¿t ñåo. Hai bác Çã kŠ cÆn và Çùm b†c chúng 
con suÓt hÖn mÜ©i næm. ñ‰n nay hai bác Çã tu°i 
già sÙc y‰u nên không gÀn gÛi chúng con ÇÜ®c 
n»a. Chúng con xin chúc th† hai bác, cÀu chúc hai 
bác thân tâm luôn an låc.  

 
K‰ Çó chúng con có Çôi l©i thành thÆt cäm Ön 

quš phø huynh Çã quan tâm Ç‰n chúng con tØ vÆt 
chÃt Ç‰n tinh thÀn trong suÓt th©i gian qua.    

 
Anh chÎ em Pháp Quang Öi! Chúng ta là nh»ng 

ngÜ©i con PhÆt nên không th‹ chùn bÜ§c khi g¥p 
chÜ§ng ngåi mà phäi coi nh»ng chÜ§ng ngåi Çó là 
nh»ng tr® duyên Ç‹ ÇÜa chúng ta Ç‰n thành t¿u 
møc Çích và lš tÜªng cûa GñPT nói chung và cûa 
cá nhân m‡i ngÜ©i trong chúng ta nói riêng.  

NguyŒn cÀu chúc toàn th‹ anh chÎ em cùng gia 
quy‰n luôn hånh phúc, ÇÜ®c nhiŠu may m¡n và 
riêng anh chÎ em chúng ta luôn cÓ g¡ng tinh tÃn tu 
h†c nh¢m trau dÒi tinh thÀn Çåo ÇÙc và luôn có 
niŠm tin v»ng ch¡c vào t° chÙc. Khi nào anh chÎ 
em chúng ta có niŠm tin v»ng vàng vào møc Çích 
GñPT vào lš tÜªng cûa m¶t ngÜ©i con PhÆt, m¶t 
ngÜ©i Huynh trÜªng thì khi Çó anh chÎ em m§i s£n 
sàng nỗ l¿c trao dÒi Çåo tâm và cùng xi‰t ch¥t tình 
Lam, cùng hy sinh cho t° chÙc theo khä næng tÓi 
Ça cûa mình m¶t cách rÓt ráo hÖn. 

 
GñPT Pháp Quang  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Các con Gia ñình Phật Tử Pháp Quang 

thương! 
 
Mười năm thành lập GñPt Pháp Quang ñã qua, 

sau ñây bác có vài lời gởi ñến các con, ôn lại mười 
năm qua của bác. 

 
Các con thương! Thật nhanh, thời gian trôi 

qua, mười năm từ khi thành lập GñPt, bác còn ghi 
lại kỷ niệm trong tâm. Trong mùa Vu Lan 2534, 
ñược sự chứng minh của Sư Bà trụ trì chùa Bảo 
Quang và Thượng Tọa Chi Bộ Trưởng 
GHPGVNTN tại ðức quốc ñã chấp thuận GñPt 
Pháp Quang ngày thành lập 25.08.90 với mục ñích 
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ñào tạo các thanh thiếu niên trở thành những Phật 
tử chân chánh ñể phụng sự dân tộc và ñạo pháp. 

 
Bác ñược Sư Bà ban cho chức Gia trưởng 

GñPt Pháp Quang, trợ duyên cho các con hơn 10 
năm qua. Bước ñầu tiên bác thật bỡ ngỡ với chức 
vụ này mà Sư giao cho. Nhưng may thay luôn 
luôn có Sư Bà và các Cô chùa Bảo Quang trợ 
duyên giáo hạnh cho bác cháu mình. 

 
Từ năm 1995 ñến 1996 bác rất lo âu vì các 

ñoàn sinh ñến tuổi thành niên, mỗi hoàn cảnh 
khác nhau: nào tìm việc làm ở nơi xa xôi, nào tạo 
sự nghiệp, sự sống cho gia ñình. 

 
GñPt Pháp Quang sẽ ra sao? Bác thầm nghĩ 

trong tâm tư, nếu ñang lúc Phật tử Pháp Quang 
các con ñang gặp khó khăn mà Bác xa lánh các 
con thì bác không ñành từ bỏ chức vụ Gia Trưởng. 
Bác nghĩ không phải không có người Phật tử tài 
năng, ñức hạnh tâm hướng về ñạo Pháp mà thay 
thế bác, nhưng bác không nỡ ‘ñem con bỏ chợ ‘  
mà ra ñi. Cho nên bác cố gắng theo chiều gió, thổi 
bên nào cứ theo chiều ñó mà thôi cho ñến ngày 
nay. 

 
Các con thương, các con ở nhà có cha mẹ gia 

ñình khuyên dạy, khi về chùa tu học, có Sư Bà, 
quš Sư Cô Giáo Hạnh bên cạnh, có bác, các anh 
chị Huynh trưởng hướng dẫn. Bác nghĩ lại, bác có 
trách nhiệm với các Phụ huynh, với Sư Bà chùa 
Bảo Quang. Chắc chắn ñiều khuyết ñiểm phải có 
và do ñó ‘con làm lỗi cha chịu ñòn’ theo cách nói 
ngoài ñời. Trách nhiệm của bác thật nặng nề, nếu 
bác ra ñi chắc ñâu có ai dám thay bác. 

 
Bác còn nhớ trong buổi họp có sự chứng minh 

của Sư Bà, và nhắn nhủ dạy bảo: Tre già măng 
mọc. Nhìn lại từ năm 1990 ñến 1995 trong lúc khó 
khăn, Sư Bà khuyên ñừng nãn chí và phải giữ gìn 
GñPt Pháp Quang. Nhưng bác ñặt ví dụ: Tre già 
măng mọc, vì sự tách rời, vì hoàn cảnh lập gia 
ñình làm ăn nơi xa xôi nên không có thời gian như 
lúc còn rảnh rang, lúc chưa bận rộn gia ñình còn 
gần gũi dưới mái chùa. Mặc dù từ năm 1997 ñến 
2000 các cháu mầm non oanh vũ ñã gia nhập vào 
GñPt nhiều như những mầm măng non mọc vậy. 

Nhưng nếu quš Sư cô, quš bác phụ huynh không 
trợ duyên cho các con em mình chắc chắn các 
cháu rồi phải gặp khó khăn nữa. 

 
Sau ñây bác có ít lời xây dựng tương lai cho 

gia ñình ta: 
 
Chùa là nơi cho người con Phật tu học và 

hướng thiện ñể ñem lại hạnh phúc và an vui cho 
mọi người. Các cháu các em là mầm móng xây 
dựng ngôi chùa chung của người Phật tử. Cho nên 
các con phải biết tôn trọng những lời giáo hạnh 
của Sư Bà, quš Sư Cô, và quš Bác. Ngoài ra các 
con phải biết gánh vác và chia sÈ những công việc 
nặng nhọc ở chùa. Các con phải biết tu và hành 
Phật Pháp từ lời nói ñến việc làm của mình. Các 
con luôn luôn ñoàn kết sinh hoạt học tập chung, 
ñừng riêng lÈ cá nhân. 

 
Bác chỉ có ít lời nhắn nhủ lần cuối. Bác 

thương các con và chúc các con tu học ñược viên 
thành, gia ñình luôn ñược an lành, tu hành tinh tấn 
và thành công trên mọi mặt. 

 
Bác Nhựt ðạo 
 
 
 




