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Tân Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo GHPGVNTN bái yết
Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ tại Thanh Minh
Thiền Viện

PARIS, ngày 10 tháng 9 năm 2018 (PTTPGQT) — Theo tin của Viện Hoá Đạo tường trình
cho Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế biết, thì nhân kết thúc mùa An Cư Kiết Hạ, thừa
lệnh Hòa Thượng Thích Tâm Liên, Tân Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, một Phái đoàn Tân
Ban Chỉ Đạo Viện Hóa Đạo đã vân tập về Thanh Minh Thiền Viện bái yết và khánh tuế
Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Thích Quảng Độ,
vào hôm thứ sáu, 31 tháng 8 vừa qua, nhằm ngày 21 tháng 7 âm lịch Mậu Tuất. Riêng
một số nhỏ thành viên vì lý do Phật sự, không nhận kịp thư thông báo, hoặc vì đau ốm
không thể tháp tùng phái đoàn.

Vào lúc 8g30 sáng, Đại Đức thị giả Thích Minh Bình hướng dẫn chư Tăng, Phật tử lên
phương trượng Thanh Minh Thiền Viện ở lầu trên bái yết Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích
Quảng Độ.
Phái đoàn Tân Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo gồm có chư Hoà thượng Thích Chí Viên,
Thích Nguyên Lý, Thích tâm Mãn, Thích Nhật Ban, Thích Quảng Tôn, Thích
Minh Quang, Đại đức Minh Ánh, cùng các Đạo hữu Lê Công Cầu, Nguyễn Duy
Lượng, Nguyễn Tất Trực, các Huynh trưởng Gia Đình Phật tử : chị Tống Thị Kiều
Thu, Hoàng Như Đạo, Lê Văn Thạnh, Hàn Bửu Chương, cùng nhiều Huynh trưởng
Ban Hướng dẫn Khánh Hoà - Nha trang và Phật tử Thiện chí Quảng Trị.

Ban Hướng Dẫn Khánh Hòa Nha Trang và Đoàn Phật Tử Quảng Trị được bố trí đứng hai
hàng đón Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ. Ngài khoan thai bước vào khách đường,
Phật tử chen lấn nhau để được diện kiến Ngài, hàng loạt máy hình hướng về Ngài
mong ghi lấy dung nghi bậc Cao Tăng.
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Hoà thượng Thích Tâm Liên, Tân Viện trưởng Viện Hoá Đạo do đang điều trị thấp khớp
hai đầu gối, chưa thể đi lại, nên Hoà thượng gọi điện đảnh lễ Đức Tăng Thống và ủy
nhiệm Hòa Thượng Thích Chí Viên, Tân Phó Viện Trưởng đại diện Ban Chỉ đạo dâng lời
tác bạch lên Đức Tăng Thống.
Trình diện Tân Ban Chỉ đạo, Hòa Thượng Phó Viện Trưởng đã nói lên sự hân hoan của
chư Tăng Phật tử khi thấy tuổi hạc đã cao, mắc một số bệnh, nhưng thần sắc Đức Tăng
Thống vẫn uy nghi, linh mẫn, tự tại, đầy hạo khí, hiếm thấy được ở những vị trên 90.
Tuy nhiên Chư Tăng và Phật tử rất đau lòng trước hoàn cảnh quản chế khắc khe, mà ai
nấy vì Phật sự địa phương không thể ở bên Ngài chăm sóc bậc tôn tượng. Hoà thượng
Phó Viện trưởng tán thán công đức trời biển của Đức Tăng Thống đã sáng suốt và uy
dũng lãnh đạo bảo vệ pháp lý GHPGVNTN trong thời buổi điêu linh của đất nước.
Thay mặt Tân Ban Chỉ đạo VHĐ, Hoà thượng Thích Chí Viên nguyện hết lòng theo
gương Ngài gìn giữ pháp lý lịch sử của GHPGVNTN cho đến ngày hoàn mãn sự phục hồi
tự do hoạt động tôn giáo như trước năm 1975. Hôm nay, là buổi ra mắt của Tân Ban
Chỉ đạo, đồng thời dâng lời khánh tuế lên Ngài sau mùa An Cư Kiết Hạ, để khởi đầu thời
cơ mới cho việc hoằng pháp độ sinh của Giáo hội. Nguyện cầu Ngài pháp thể khinh an
để dìu dắt Giáo Hội vượt qua cơn Pháp Nạn và Quốc Nạn.
Đức Tăng Thống rất hoan hỷ. Do trời Saigon nóng bức, Ngài cho phép tất cả chư Tăng
giải y cho thoải mái.
Tiếp đó, Hoà thượng Phó Viện trưởng Viện Hoá Đạo (VHĐ) cho phép Tổng thư ký đọc 2
văn kiện Giáo hội mới ban hành, gồm có Quyết Định số 10 của Viện Tăng Thống ban
hành ngày 27.7.2018 miễn nhiệm chức vụ Viện trưởng VHĐ của Hoà thượng Thích
Thanh Quang và Tổng Thủ quỹ VHĐ của Sư cô Thích Nữ Đồng Hiếu, và Giáo chỉ số 18
do Đức Tăng Thống ban hành mười ngày sau đó, ngày 8.8.2018, tấn phong Tân Ban
Chỉ Đạo Viện Hóa Đạo. Đọc xong, Hoà thượng giới thiệu từng thành viên Tân Ban Chỉ
Đạo Viện Hóa Đạo bái yết Ngài. Đức Tăng Thống thăm hỏi từng người và căn dặn đem
hết thân tâm phục vụ chúng sinh là cúng dường chư Phật. Đức Tăng Thống dạy ba điều
cần tiến hành trong thời gian tới :
- Việc quan trọng là sắp đặt nhân sự đáp ứng thời cơ hiện tại. Nay đã làm xong với
Gíao chỉ số 18, quý Thầy đã hoan hỷ nhận trách nhiệm của mình thì nhất tâm thực
hiện phát triển và phát huy Giáo hội;
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- Các sinh hoạt trong thời gian qua đã được báo cáo đầy đủ, nên từ đó rút ra bài học để
hoàn mãn công trình mới của Giáo hội; và
- Nhiệm kỳ 2018-2020 của Giáo hội, Quý Thầy đã nêu ra và nhất tâm thực hiện, nay
hãy hoà hợp, và bao dung để tiếp nối con đường lịch đại tổ sư đã dày công mở nước
phục vụ dân tộc và nhân loại.
Tất cả Thành Viên Tân Ban Chỉ Đạo VHĐ chắp tay Y Giáo Phụng Hành.

Mọi người lưu luyến rời Thanh Minh Thiền viện mang theo niềm phấn khởi và tin tưởng
cho cuộc hành trình mới.

Phỏng vấn nhanh một số thành viên Tân Ban Chỉ đạo VHĐ

Bạn đọc có thể nghe các cuộc phỏng vấn dưới đây tại Link :
http://queme.org/vi/dpgvn-7-9-2018
Nhân dịp này, Chị Ỷ Lan, Giám đốc Đài Phật giáo Việt Nam, đã phỏng vấn chớp nhoáng
một số thành viên trong Phái đoàn tham dự cuộc bái yết Đức Tăng Thống về cảm
tưởng cuộc bái yết, chúc tuế Đức Tăng Thống, không khí cuộc diện kiến, cùng những
lời căn dặn, dạy bảo của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống với Phái đoàn Tân Ban Chì đạo VHĐ.
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Hoà thượng Thích Minh Quang, Chánh Văn phòng VHĐ, cho biết :
“A Di Đà Phật. Thường năm qua mùa An Cư thì anh em ở trong Tự viện đều vào Saigon
đảnh lễ Ngài Tăng Thống theo lời dặn của Bổn sư chúng tôi trước khi viên tịch, Ngài
Viện trưởng Thích Như Đạt. Cho nên chúng tôi chuẩn bị trước nửa tháng, kết hợp cùng
Tân Ban Chỉ đạo VHĐ cùng với Phật tử vào đảnh lễ Ngài Tăng Thống.
“Khi Phái đoàn vân tập đầy dủ, Thầy Minh Bình, thị giả, mời gặp Ngài. Quý Thầy đến
phòng khách, chưa kịp đắp y thì Ngài đã có mặt. Ngài bảo : Thôi, cứ tự nhiên đi, đừng
đắp y làm gì. Chúng tôi đành giải y ngồi lại hỏi thăm sức khoẻ của Ngài. Sau khi giới
thiệu thành phần Tân ban Chỉ đạo VHĐ xong, tiếp đọc Quyết Định của Đức Tăng Thống
ban hành ngày 27.7.2018, miễn nhiệm chức vụ Viện trưởng VHĐ của HT Thích Thanh
Quang, và Sư cô Đồng Hiếu, Tổng Thủ quỹ VHĐ, và Giáo chỉ số 18 ban hành ngày
8.8.2018, tấn phong Tân Ban Chỉ đạo VHĐ; rồi Ngài ân cần thăm hỏi từng người một.
Xong rồi Ngài có dạy rằng : Bây giờ Ban Chỉ đạo đã thành lập rồi thì cố gắng trong
phạm vi ai làm công việc nào thì cố gắng phát triển công việc đó tốt đẹp hơn. Rồi
chúng tôi cùng Ngài chụp ảnh lưu niệm”.
Huynh trưởng Minh Quang Nguyễn Tất Trực, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Thanh niên
VHĐ, chia sẻ :
“Thưa chị, khi tôi được tin mời vào thăm Đức Tăng Thống thì cảm niệm ban đầu lo sẽ
không thể đi chung một chuyến được, mà phải tránh chuyện ngăn chận của công an.
Cho nên đi ra mỗi người một thời gian khác nhau. Nhưng thật là may mắn, là đúng 8
giò 30 đều có mặt đông đủ ờ Thanh Minh Thiền Viện đúng như dự tính ban đầu.
“Sau khi được thị giả của Ngài đưa lên phòng và ôn định xong, chúng tôi đứng dậy và
cung đón Ngài từ phòng bên qua phòng khách. Khi ổn định chỗ xong, Hoà thượng Tân
Viện trưởng bệnh không đi được, Hoà thượng Tân Phó Viện trưởng thay mặt dâng lời
tác bạch lên Ngài và nói lên những ưu tu của chư Tăng và Phật tử, đồng thời quyết tâm
giữ gìn pháp lý mạng mạch của Gíao hội, rồi kính cẩn đảnh lễ dâng lời chúc tuế lên
Ngài sau 3 tháng An cư Kiết hạ và cầu nguyện Ngài pháp thể khinh an để lãnh đạo
Gíao hội qua cơn Pháp nạn và Quốc nạn hiện nay.
“Tôi rất hân hoan đã cùng chư tôn đức diện kiến Đức Tăng Thống. Thoạt đầu thấy Ngài
có vẻ hơi yếu, nhưng sau vài lời thưa gửi cũng như Ngài dặn dò, thì nghe tiếng Ngài
như mạnh hẳn lên. Phải chăng khi thấy con cháu đến thăm Ngài, Ngài vui vẻ chúc
mừng cho con cháu đang còn đây đến thăm Ngài. Đó là điều phấn khởi nhất. Khi mà
trình bày và dâng lời tác bạch, đọc lại Giáo chỉ số 18 của Ngài Tăng Thống ban hành
ngày 8 tháng 8 tấn phong Tân ban chỉ đạo VHĐ được tuyên đọc từng vị một và Tân
Ban Chỉ đạo trình diện Đức Tăng Thống, Ngài luôn nở nụ cười hoan hỉ. Thỉnh thoảng
Ngài còn chen vào hỏi vị này ở tỉnh này vị kia ở tỉnh kia như vửa dặn dò và chỉ đạo rất
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là ân cần. Chứng tỏ trí nhớ của Ngài minh mẫn lắm cô ạ”.
Ỷ Lan : Đức Tăng Thống có hàn huyên hay căn dặn gì với Phái đoàn Tân Ban Chỉ đạo
VHĐ không ?
Nguyễn Tất Trực : Trong cuộc diện kiến Ngài cũng có một vị đứng lên thưa nhân
việc chư Tăng về đây đông đủ chúng ta nên tiến hành một Đại hội Bất thường để giải
quyết công việc không ?
“Đức Tăng Thống dạy rằng : Việc quan trọng sắp đặt nhân sự VHĐ để đáp ứng trong
giai đoạn hiện tại chúng ta đã làm xong và quý Thầy cũng như một số Đạo hữu đã
hoan hỉ nhận trách nhiệm của mình rồi. Điều thứ hai còn mục tiêu sinh hoạt của GH
nhiệm kỳ 2018 – 2020 thì quý vị đã nêu ra và quyết tâm thực hiện trong đoàn kết và
bao dung. Từ đó, cho nên Ngài đã dạy Đại hội Bất thường không cần thiết nữa và chỉ
bàn lại những điều mà chúng ta đã bàn và thiết định từ đầu đến giờ.
Ỷ Lan : Xin Huynh trưởng một câu hỏi chót về tình hình sinh hoạt của Gia Đình Phật tử
Việt Nam hiện nay ra sao ?
Nguyễn Tất Trực : Thưa chị, qua nhiệm kỳ mới của Gíao hội 2018-2020 thì Ban
Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật tử Việt Nam (GĐPTVN) luôn khẳng định trước
sau như một, là y cứ vào nội dung và Quy chế của GĐPTVN luôn luôn thống thuộc vào
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) hiện do Đức Đệ Ngũ Tăng Thống
Thích Quảng Độ lãnh đạo. Hiện nay Gia Đình Phật tử từ Quảng Trị, Thừa Thiên, Đắc
Lắc, Khánh Hoà, Đồng Nai, Ninh Thuận, Bình Thuận, Quảng Đức và một vài tỉnh tuy số
lượng chưa tiến bộ cho nên Ban Hướng Dẫn Trung ương có kế hoạch là chỉnh đốn, bổ
sung, đáp ứng theo tinh thần phát triển của tổ chức nguyên thuỷ. Như theo Nội quy và
Quy chế, có vùng điều kiện dễ dàng hơn, thì hằng năm vẫn mở các lớp tu học hàng
tuần, hàng tháng, cũng như mở lớp huấn luyện đàn em để kế thừa như đàn đội Huynh
trưởng sơ cấp cho đến Vạn Hạnh cũng như lo phục vụ và cung đón các ngày hội lớn
như Phật Đản, ngày Rằm Quan Âm, Vu Lan và Thành đạo.
“Nhưng trước hiện trạng xã hội nhiễu nhương hiện nay, thưa chị, thì tập trung đông
người là mội cái cớ để cho nhà cầm quyền ngăn chận, hăm doạ, từ gia đình, vợ chồng,
công ăn viêc làm cũng như ngăn đón trên đường không cho các em đi đến địa điểm
hành lễ. Tuy vậy chúng tôi cũng tán thán tinh thần bất khuất Bi Dũng của anh chị em
đã tìm mọi cách đến điểm hẹn cho được, dù kết qủa hiện tại chúng tôi đánh giá vào
khoảng 70%, 80%”.
Đạo hữu Minh Hoá Nguyễn Duy Lượng, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Tài chánh VHĐ,
nói rằng :
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“Kính thưa chị Ỷ Lan, tôi là pháp tự Minh Hoá, là đệ tử của Hoà thượng Viện trưởng VHĐ
cũ nên được vào thăm Đức Tăng Thống rất nhiều lần. Từ đó Ngài xem tôi giống như
con trong một nhà. Nhưng lần nay tôi cùng phái đoàn Tân Ban Chỉ đạo VHĐ vào khánh
tuế Ngài. Trước hết là Phái đoàn rất trang nghiêm. Tuy thấy được tình yêu thương Ngái
dành cho mọi người. Đối với người con trung hiếu khắp mọi miền đất nước về khánh
chúc Ngài, Ngài rất hoan hỉ và Ngài nhắc nhở cố gắng phục vụ Gíao hội và Đạo pháp.
“Nói chung đây là lần đầu tiên tất cả thành viên Ban Chỉ đạo VHĐ tập trung về khánh
tuế, gặp nhau ai cũng niểm nở và thân thiết, rất vui và cảm động. Tất cả hiện rõ nơi
nét từ bi và nhân ái của Ngài. Và nghi thức hành chính, Ngài và chư Tăng và các thành
viên trong Ban Chỉ đạo rất cởi mở và ấm áp như con trong một gia đình, cha với con
vậy. Rất là tốt, vui vẻ, đoàn kết.
“Thưa chị, Ngài căn dặn rất là nhiều, nhiều chuyện lắm. Đồng thời Ngài cũng hỏi thăm
rất nhiều người, và hỏi rất nhiều địa phương, hỏi cách sinh hoạt cũng như trong các
Đạo tràng.
“Tựu trung có 3 điều chính quan trọng là Tân ban Chỉ đạo được tấn phong cố gắng
hoàn thành trách nhiệm của minh. Hai là phải khắc phục những hậu quả của nhiệm kỳ
trước còn tồn đọng. Tuy nhiên trong Ban Chỉ đạo mới, thành viên mới, Ngài có đặt vấn
đề là phải nên tinh tấn, giới luật nghiêm minh. Có giới luật, Giáo hội mới đươc trang
nghiêm.
“Tất cả tôn túc, Hoà thượng và các Phật tử đều rất hoan hỉ Y Giáo Phụng Hành. Ngài
rất hoan hỉ và Ngài có nhấn mạnh một câu. Ngài nói thế này : Nay thời thế đã thay đổi
và các thành viên trong Ban Viện Hoá Đạo cố gắng trách nhiệm mỗi người phải cố
gắng mở rộng để hoạt động cho Giáo hội và Đạo pháp.
“Tôi có mục tiêu mong ước tất cả trong nội bộ Gíao hội trong nước và ngoài nước,
Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế cố gắng hơn nữa, nhiệt tình hơn nữa, có niềm tin
lớn hơn nữa, để giúp cho Gíao hội thoát cơn Pháp nạn này. Và cũng kính chúc chị Ỷ Lan
một niệm hộ pháp, anh Giáo sư Võ Văn Ái tăng thêm tuổi thọ, sức khoẻ, để cống hiến
cho Đạo pháp.
“Kính chúc Đại từ Đại bi Quan Thế Âm gia hộ cho”.
Huynh trưởng Bác sĩ Quảng Biện Hàn Bửu Chương, Uỷ viên Nghiên huấn Ban
Hướng Dẫn Trung ương Gia Đình Phật tử Việt Nam, từ Cao nguyen về tháp tùng Phái
đoàn VHĐ, cho biết :
“Dạ xin chào chị Ỷ Lan, trước tiên thì cho chúng tôi gởi lời chúc sức khoẻ đến chị và
anh Nguyên Thái. Về câu hỏi, thì ngày 31 tháng 8 vừa qua, tháp tùng chư vị Tôn đức
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lãnh đạo VHĐ vào bái yết và chúc tuế Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ sau khi kết
thúc mùa An Cư Kiết Hạ.
“Chúng tôi rất vinh dự và hạnh phúc. Vinh dự vì là một Huynh trưởng mà có mặt trong
đoàn, và hạnh phúc, làm gì được gặp mặt chư Tôn đức Viện Hoá Đạo, được gặp Đức
Tăng Thống. Được thấy Ngài tuy đã 92 tuổi mà vẫn khoẻ mạnh vui tươi, sắc diện hồng
hào, trí tuệ minh mẫn, luận bàn công việc vẫn rất sắc bén. Cuộc gặp gỡ để lại trong
lòng chúng tôi một nỗi niềm hân hoan, an ủi, và vững tâm. Nói là an ủi và vững tâm là
vì một số sự kiện xáo trộn trong vòng nội bộ Viện Hoá Đạo trước đây đã đưa đến việc
Đức Tăng Thống phải ban hành Giáo chỉ số 18 ngày 8 tháng 8, 2018.
“Nay thì mọi việc được ổn định. Hội đồng VHĐ đã được kiện toàn, sẽ cùng với Đức Tăng
Thống đồng tâm củng cố, xây dựng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất
(GHPGVNTN) vững mạnh. Đó cũng là niềm hân hoan của Phật giáo đồ, thưa chị.
“Trong cái cuộc bái yết và chúc tuế Đức Tăng Thống tại Thanh Minh Thiền Viện ở
Saigon lần này có mặt gần như đầy đủ chư Tăng và quý Đạo hữu Cư sĩ trong ban lãnh
đạo VHĐ. Chỉ tiếc là Hoà thượng Tân Viện trưởng VHĐ Thích Tâm Liên do bị viêm hai
đầu gối đang điều trị. Tuy đã đỡ nhiều nhưng Hoà thượng còn đau khi đi đâu xa, nên
Hoà thượng không có mặt được. Tuy Ngài đã uỷ quyền cho Hoà thượng Chí Viên, Phó
Viện trưởng VHĐ dẫn đầu chư Tăng vào bái yết Đức Tăng Thống. Nhưng mà lúc vào
gặp Đức Tăng Thống, thì chính Ngài là người đầu tiên chúc tuế Đức Tăng Thống và
điện thoại trực tiếp.
“Sau đó, Hòa thượng Phó Viện trưởng Thích Chí Viên thay mặt toàn thể chư Tăng và
quý Đạo hữu trong ban lãnh đạo VHĐ chúc tuế Đức Tăng Thống. Lần lượt từng người
lên bái yết Đức Tăng Thống. Chúng tôi nhận thấy rằng tinh thần của chư Tăng và chư
Đạo hữu Cư sĩ trong Ban Chỉ đạo VHĐ rất là tốt, rất cương quyết và nhất là quý Ngài tỏ
lòng đoàn kết, thống nhất với nhau dưới sự lãnh đạo tối cao của Đức Tăng Thống, hân
hoan hành hoạt xây dựng, củng cố GHPGVNTN. Bất chấp những trở ngại, khó khăn.
Ỷ Lan : Đức Tăng Thống có hàn huyên hay căn dặn với Phái đoàn Tân Ban chỉ đạo
VHĐ không ?
Hàn Bửu Chương : Có nhiều chớ. Đức Tăng Thống cùng chư Tăng trò chuyện với nhau
rất tâm đắc. Ngài căn dặn quý Thầy như thế này : Chuyện mà Hội đồng chỉ đạo VHĐ
tập hợp tại đây ngày hôm nay và sẽ được Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế thông
báo rộng rãi cho cả quốc tế biết, là đủ vô hiệu hoá những mưu đồ xôn xao vừa rồi.
Mình là người tu hành chỉ có thế thôi. Quý Hoà thượng và tất cả mọi người đều vui vẻ
hoan hỉ Đức Tăng Thống.
Ỷ Lan : Xin Huynh trưởng một câu hỏi chót về tình hình sinh hoạt của Gia Đình Phật tử
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Việt Nam hiện nay ra Sao ?
Hàn Bửu Chương : Câu hỏi chót này với thời lượng dự tính 2 phút để trả lời thì hơi khó
để nói cho hết ý, chị Ỷ Lan. Vắn tắc như thế này. Sinh hoạt của GĐPTVN của
GHPGVNTN rất nhiều khó khăn với nhiều ngăn cấm, đe dọa. Cụ thể như là Trại Hiếu
Hạnh vừa qua ở Thừa Thien – Huế. Các GĐPTVN đã bị Công an ngăn chận các đường đi
vào trại, làm cho các em tan tác như gà con mất mẹ rất đáng thương. Một số nơi khác
thì còn bị Công an dẫn về nhà đe nẹt phụ huynh của các em đoàn sinh không cho các
em tham gia trại. Anh Vụ trưởng Trưởng ban Hướng dẫn Trung Ương Nguyên Chánh Lê
Công Cầu đã phải viết bản cảnh cáo gửi đến các cấp chính quyền địa phương. Rồi các
địa phương khác thì không khác gì hơn.
“Ngoài ra còn nhiều vấn đề gian nan khác nữa. Gia Đình Phật tử Việt Nam chẳng còn
một khoảng chi phí nào để thực hiện các công việc tối ư cần thiết. Ví dụ như là in ấn tài
liệu tu học toàn ngành cho các lớp học, tổ chức các khoá trại huấn luyện các cấp, v.v…
Tuy thế GĐPTVN vẫn tâm bồ đề kiên cố, tích cực làm việc để duy trì và phát triển. Ban
Hướng Dẫn Trung Ương đang kiện toàn tổ chức cho nhiệm kỳ mới song hành với nhiệm
kỳ của Viện Hoá Đạo GHPGVNTN. Qua Trại Huyền Trang II, Trung ương đã đi được hai
phần ba chặng đường. Qua năm tới thì Ban Hướng Dẫn Trung Ương dự định sẽ cố gắng
khai khoá Trại Huấn luyện Vạn Hạnh II và hoàn tất tu chỉnh in ấn tài liệu tu học cho
Ngành Oanh cho toàn quốc.
“Nói chung thì chúng tôi phải còn đương đầu với vô vàn khó khăn không thể tưởng
tượng được. Nhưng thật sự chúng tôi không bao giờ từ bỏ lý tưởng của Người Huynh
trưởng, luôn chân cứng đá mểm, luôn tâm niệm là đào luyện Thanh Thiếu Đồng niên
trở thành người Phật tử trân trọng, góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật giáo.
Xin cám ơn chị Ỷ Lan.
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