Lễ Phát Nguyện tu học Bậc Lực 1 Hải Ngoại tại chùa Bảo Quang Hamburg
Nguyên Hoằng – Trương Minh

Đầu tháng 05.2017 trong dịp lễ Phật Đản tại Tổ Đình Viên Giác Hannover - Đức Quốc, Htr.
Tâm Bạch, phó chủ nhiêm ban điều hành khóa học bậc Lực 1 Hải Ngoại, cung thỉnh Hòa
Thượng Phương Trượng chùa Viên Giác quang lâm chứng minh buổi lễ khai khóa vào ngày
27.05.2017. Hòa Thượng hoan hỷ hứa khả và cho biết vào thời điểm ấy ngài ở chùa Bảo
Quang – Hamburg, nhân lễ Phật Đản được tổ chức tại đây. Được chị Tâm Bạch thông báo cho
biết điều ấy, các anh chị em vui mừng chuẩn bị hành trang, sắp xếp thời gian về tham dự và
hổ trợ tinh thần quý anh chị Huynh trưởng học viên.
Chiều ngày 27.05. quý anh chị các nơi đã vân tập về chùa.
Từ Bá Linh có Htr. cấp Dũng Thị Lộc, Htr. cấp Tấn Tâm Bạch và 3 Huynh trưởng học viên:
Nguyên Trí, Giác Chánh và Tâm Tịnh.
Từ Hildesheim: Htr. Bảo Huynh Nguyên Hoằng, Htr. học viên Thiên Liên và Htr. Thiên Nhật,
tháp tùng để giúp đở khâu chụp hình.
Từ Aurich: Htr. Bảo Huynh Thiên Mỹ
Từ miền Nam nước Đức: Htr. Nguyên Mãn, Chủ tịch HĐLC Âu Châu và Htr. Bảo Tỷ Từ
Đường, hai anh chị đã vượt một chặn đường dài hơn 700 km về tham dự.
Từ Göttingen: Htr. cấp Tấn Thị Hiên về góp sức và ủng hộ tinh thần.
Tại địa phương Hamburg: Htr. học viên Thiên Tâm và Bác Gia Trưởng (BGT) GĐPT Pháp
Quang Htr. Quảng Trí chuẩn bị chính cho phần kỷ thuật. Ngoài ra còn có quý Phật tử về chùa
công quả cùng tham dự và nghe thuyết giảng.
Sau bữa ăn chiều quý anh chị trưởng đã được BGT GĐPT Pháp Quang giúp đở gắn máy, thử
mic, nối kết mạng Internet … không bao lâu mọi viêc đã được ổn định. Đúng 19:30 giờ địa
phương, tại Đại Hùng Bửu Điên chùa Bảo Quang, dưới sự chứng minh của Hòa Thượng
Phương Trượng chùa Viên Giác, Đê Nhị Chủ Tịch GHPGVN Thống Nhất Âu Châu, và Sư Cô
Trụ Trì chùa Bảo Quang, lễ phát nguyên riêng cho Đức quốc trước khai khóa bậc Lực của 5
Huynh trưởng học viên hiên diên tại chùa được cử hành. Vào giờ ấy 4 Huynh trưởng học viên
thuộc GĐPT VN tại Đức cùng tổ chức tại tư gia và đọc lời phát nguyên của mình trước bàn
thờ Phật.
Buổi lễ được bắt đầu với bài hát Kính mến Thầy, cung nghinh Chư Tôn Đức quang lâm chứng
minh.
Sau phần niêm Phật là nghi thức chào cờ Sen trắng và phút nhập Từ bi quán để tưởng niêm
đến công ơn của Chư Tôn Đức, Chư tiền bối và chư anh linh Thánh tử đạo, quý BGT và Đoàn
sinh quá cố. Htr. Nguyên Mãn tuyên bố lý do buổi lễ Phát Nguyên. Khóa học bậc Lực 1 Hải
Ngoại có 99 học viên ghi danh tham dự. Các anh chị trưởng cư ngụ ở khắp nơi như Mỹ,
Canada, Úc Đại Lợi và Âu Châu. Vì không gian cách trở nên lễ khai khóa được thực hiên tại
từng địa phương nhưng cùng một lúc. Riêng tại Đức có 9 Huynh trưởng ghi danh và đủ điều

kiên tham dự khóa học. Hôm nay đây, tại chùa Bảo Quang có 5 Huynh trưởng học viên hiên
diên để lập nguyên theo tu học khóa bậc Lực trong thời gian năm năm.
Htr. Tâm Bạch đại diên cho ban điều hành khóa học có đôi lời khuyến tấn đến Huynh trưởng
học viên. Lời đầu tiên chị đã thay mặt toàn thể Lam viên đê đầu đảnh lễ và tri ân Hòa Thượng
Phương Trượng chùa Viên Giác đã thương tưởng đến tổ chức Áo Lam. Sư Cô Trụ Trì đã hết
lòng giúp đở và cho phép GĐPT tổ chức lễ khai khóa tại chùa. Đối với các Huynh trưởng học
viên chị khuyên: Các anh chị phải dõng mãnh phát nguyên quyết tâm tu học, thời gian năm
năm không phải là ngắn, các anh chị còn phải vượt qua nhiều chướng duyên để hoàn tất bậc
Lực. Chị nhấn mạnh: Là một Huynh trưởng mà không học, không tu thì làm sao có thể hướng
dẫn và truyền trao cho Đàn em? Chặn đường năm năm các anh chị không đơn thân mà luôn
có các Bảo Huynh, Bảo Tỷ, chúng ta tay trong tay cùng tiến bước …
Tiếp đến là lời sách tấn của anh cả, Htr. cấp Dũng Thị Lộc, anh biết rằng ai ai trong chúng ta
đều rất bận rộn, ngoài viêc tư còn viêc chung, lo cho GĐPT tại địa phương vậy mà không ngại
khó khăn ghi danh theo học lớp bậc Lực do BHD GĐPT VN tại Hải Ngoại tổ chức. Anh lấy
làm vui mừng khi biết tổ chức áo Lam tại Đức có 9 anh chị ghi danh tham dự, biết rằng vì
đường xá xa xôi nên hôm nay hiên diên tại đây được 5 anh chị. Còn 4 anh chị nữa cùng thời
gian đang làm lễ phát nguyên tại tư gia, và qua hê thống viễn liên quý anh chị cũng đón nghe
những lời khuyến tấn và đạo từ từ ban điều hành và từ Chư Tôn Đức chứng minh. Sau cùng
anh cầu chúc cho các anh chị luôn tinh tấn và gặp nhiều thiên duyên để theo học cho đến ngày
kết khóa.
Các anh chị học viên lắng đọng tâm tư đón nhận những lời sách tấn và tự lập nguyên. Sau đó
tự phát nguyên trước Tam Bảo, luôn tinh tấn tu học, không ngại khó và nguyên theo hết khóa
học. Ánh sáng trí tuê được Chư Tôn Đức chứng minh rước từ Phật điên trao truyền đến các
anh chị học viên như một ấn chứng cho lời phát nguyên ấy.

Trong lời đạo từ Sư Cô Trụ Trì tán thán ý chí tu
học của quy anh chị Huynh trưởng GĐPT. Sư Cô
biết rằng quý anh chị rất bận rộn nhưng vẫn ghi
danh tu học, lấy Pháp Phật làm tư lương cho cuộc
sống và truyền trao đến cho đàn em hàng hậu bối.
Đó là một tinh thần hộ pháp rất cao cả. Sau cùng
Sư Cô kính chúc Hòa Thượng luôn được nhiều
sức khỏe, toàn thể quý Huynh trưởng thân tâm
thường an lạc và chí nguyên được viên thành. Sư
Cô cầu chúc cho buổi học tối hôm nay, dưới sự
huớng dẫn của Hòa Thượng được thành tựu viên
mãn. Các anh chị em đã chắp tay ghi nhớ lời đạo
từ của Sư Cô, nương vào đó làm động lực cho sự
tu học trong tương lai.

Hòa Thượng Phương Trượng chùa Viên Giác đã bày tỏ niềm hoan hỷ của ngài khi biết tổ chức
GĐPT tại Đức có những khóa học và các Huynh trưởng tinh tấn tu học. Hôm nay Thầy nhìn
thấy các Huynh trưởng học viên đến từ 3 GĐPT thuộc miền Bắc Đức ấy là Chánh Niêm, Pháp
Quang và Tâm Minh; còn lại là Chánh Dũng. Tổ chức chúng ta hiên hữu tại Đức này được 30
năm rồi, ở ngoài đời chúng ta có thể nói là đã trưởng thành. Riêng 9 anh chị em ghi danh,
người Viêt mình nói 9 là số tốt, với người Hoa thì số 9 là „cửu“ nghĩa là trường cửu. Được
biết có 99 anh chị ghi danh tham dự lớp bậc Lực 1 này, thật là hay. Thầy hy vọng rằng sau
năm năm số 99 này vẫn còn hiên hữu. Thầy cầu nguyên cho các anh chị trưởng GĐPT luôn
vững bước và luôn hoàn thành chí nguyên của mình. Có một điều Thầy muốn nhắc nhở quý
anh chị cố gắng hướng dẫn và dạy cho các em nói giỏi tiếng Viêt. Thầy biết được ba người
ngoại quốc nói tiếng Viêt rất giỏi và chuẩn. Thầy mong muốn các Đoàn sinh GĐPT hiểu về

văn hóa và nói giỏi tiếng Viêt. Các anh chị trưởng cố gắng hướng dẫn và biết hy sinh vì đàn
em. Hôm nay nhân lễ khai khóa bậc Lực Thầy cầu chúc cho các anh chị mọi sự như sở
nguyên. Biết rằng năm năm rất dài, nhưng hôm nay không bắt đầu thì sẽ không đến đích
được.
Toàn thể các Lam viên hiên diên đồng chắp tay đón nhận lời khai Tâm của Hòa Thượng
Phương Thượng chùa Viên Giác. Nguyên luôn tinh tấn tu học và đồng đảnh lễ Tam Bảo.
Sau phần hồi hướng, kết thúc lễ phát nguyên các anh chị em đã chụp hình lưu niêm cùng Chư
Tôn Đức chứng minh. Chí nguyên đã săn sàng, anh chị học viên Đức Quốc thanh tịnh thân
tâm tham dự Lễ Khai Khóa chính thức toàn Hải Ngoại trên hê thống Paltalk dưới sự chứng
minh của HT ngay tại bửu điên.

Lễ Khai Khóa Bậc Lực 1 Hải Ngoại
Htr. Nguyên Mãn – Nguyễn Đình Hưng
Hôm nay ngày 27.05.2017, còn 30 phút nữa Lễ khai khóa chung toàn hải ngoại sẽ diễn ra trên
thính phòng Paltalk, nếu tính theo múi giờ Âu Châu sẽ là 21 giờ. Trên chánh điên chùa Bảo
Quang – Hamburg – Đức quốc, các anh chị học viên vừa mới phát nguyên tu học trước Tam
Bảo, tranh thủ chụp hình gởi cho Hội đồng liên chúng. Cầm ngọn đèn trí tuê trên tay, được
thắp sáng bởi Hòa Thượng Phương Trượng chùa Viên Giác và Sư Cô trụ trì chùa Bảo Quang,
các anh chị chụp nhanh vài kiểu, rồi mở máy di động nhắn tin cho Chúng, báo cáo sự hiên
diên tham dự trong Lễ khai khóa chính thức. Để giữ thanh tịnh cho suốt buổi lễ, chỉ có H.T.
Giảng Sư và anh chị trong Ban điều hành xử dụng máy vi tính vào thính phòng, các anh chị
còn lại sẽ theo dõi trực tiếp.
Đúng 20 giờ 50, đạo tràng thỉnh Hòa Thượng Giảng Sư và chư Ni vào Chánh Điên, đây là giờ
mà Hòa Thượng đã ấn định để chụp hình chung: có Hòa Thượng, Chư Ni chùa Bảo Quang,
Ban thường vụ Đức quốc, ban điều hành, học viên, bảo huynh, bảo tỷ và quý đạo hữu ở chùa.
Hòa Thượng rất dúng giờ, như người Đức và người Nhật vậy, nên trước đó vài phút đạo tràng
đã hàng ngũ chỉnh tề để cung đón. Phật Tử ở Đức ai cũng biết điều đó, nên nhắc nhau thi hành
để không bị rầy. Là Huynh Trưởng mà trễ giờ thì cũng đáng bị rầy lắm, vì tinh thần “đúng
giờ” là tinh thần đầu tiên mà trại sinh Lộc Uyển được huấn luyên. Hôm nay lễ khai khóa diễn
ra với trên 100 Huynh Trưởng tham dự, chỉ cần trễ 1 phút, là mất trên 100 phút của tập thể.
Cho nên các đê tử của Hòa Thượng không ai dám lơ là viêc đúng giờ.

Phần chụp hình chung được thực hiên rất nhanh, đúng 21 giờ đạo tràng đã ổn định lại vị trí, để
tham dự Lễ Khai Khóa chung toàn hải ngoại qua hê thống viễn liên. Từng mục trong lễ khai
khóa được thực hiên y theo chương trình đã gởi đi. Từ xứ Canada, anh Minh Lộc hô Phật Tử
sẳn! Phật tử! Bên này Đức quốc, các anh chị đứng nghiêm hô “Tinh Tấn”, trong tư thế bắt ấn
cát tường đồng ca bài Sen trắng. Cảm giác giây phút đó linh thiêng khó tả, bởi sự “đồng thanh
tương ứng” của hơn 100 tiếng đồng ca trên 8 nước tại hải ngoại, nằm trong 8 múi giờ khác
nhau trên quả địa cầu.

Lời tuyên bố dõng dạt, hùng hồn của Htr. Chủ Nhiêm khóa học - anh Quảng Giải, phát ra từ
thính phòng đã chính thức khai khóa Bậc Lực 1 Hải Ngoại. Lúc này chỉ có một máy vi tính
phát loa lớn để đại chúng cùng nghe, các máy còn lại không mở loa, mà chỉ sử dụng mic để
thông tin từ Ban điều hành (chị Tâm Bạch). Tiếp theo là lời huấn từ đầy sách tấn và tin yêu
của Htr. Tâm Đăng, Trưởng Ban BHD Hải Ngoại được gởi đến toàn thể học viên bậc Lực.
Sau đó, ban điều hành mời Htr. đại diên Hội đồng Cấp Dũng ban huấn từ, anh Tâm Trí Tư Đồ
Minh cầm mic phát biểu. Tôi phục anh Tâm Trí quá, trên 90 tuổi vẫn theo kịp kỹ thuật hiên
đại, liên lạc điên thư, hội họp trên phòng viễn liên, không gì làm khó được anh. Sự tham dự
của anh và của các anh chị cấp Dũng trên thính phòng đã làm Hòa Thượng cười hoan hỷ, Sau
buổi lễ Thầy nói: “Hôm nay Thầy đã được nghe tiếng nói của hầu hết các anh chị lớn mà
Thầy biết, còn thiếu của chị Tâm Minh!”. Chị Tâm Bạch trình bày: “Dạ thưa Thầy, chị Tâm
Minh là Bảo Tỷ, sau này chị sẽ có nhiều dịp để đến với học viên bậc Lực lắm thưa Thầy!”
Đến phần ban đạo từ của Hòa Thượng thì chúng tôi nghe trực tiếp, nên chúng tôi tắt loa. Là
thành viên trong hội đồng liên chúng Âu Châu, tôi chú tâm nghe đạo từ của Hòa Thượng để
theo đó mà sinh hoạt trong liên chúng, tôi ghi nhớ 2 điểm: 1. Hãy bỏ đi những tự ti mặc cảm

thái quá, những tự hào về thành quả có được hay những tự cao, tự đại về bản ngã của mình
2. Anh chị em hãy tự tin rằng tất cả chúng ta đều có khả năng đế trở thành những người Tự
Tại trong cảnh giới Ta Bà nầy.
Lễ khai khóa đã chấm dứt sau phần cảm tạ và cung tiễn Chư Tôn Đức. Tuy có một vài trục
trặc nhỏ trong buổi lễ, nhưng nói chung rất đúng giờ và hoàn mãn. Lúc này, chúng tôi mới
được thở phào sau hơn 2 tiếng rưỡi đồng hồ có mặt trên Chánh điên, nhưng gương mặt ai
cũng tỏ nét hoan hỷ vì Lễ khai khóa đã thành tựu. Lời phát nguyên của các hoc viên đã được
Chư Tôn Đức chứng tri, các anh chị cũng được tham dự một Lễ Khai Khóa trọng đại, quy củ,
có tầm vóc lớn, hẳn đã để lại trong lòng anh chị một ấn tượng khó quên, một giá trị tinh thần
sâu đậm, là hành trang cho đoạn đường tu học 5 năm sau này.
Hòa Thượng đã có mặt trong Lễ Phát Nguyên Tu Học của các học viên tại Đức, đã chứng
minh và ban đạo từ cho Lễ Khai Khóa Bậc Lực 1 Hải Ngoại; và lát nữa Hòa Thượng sẽ trở lại
với bài học đầu tiên, nghĩa là Hòa Thượng sẽ tiếp tục giảng thêm 45 phút đề tài Giới – Định –
Tuê và 15 phút để trả lời câu hỏi các học viên. Hòa Thượng tâm sự với anh em chúng tôi là
Thầy chưa bao giờ thức khuya như vầy, Thầy chỉ mong là buổi giảng không bị trục trặc kỷ
thuật, để anh em nghe được đầy đủ phần giảng của Thầy. Thầy nói trong tâm trạng vô cùng
hoan hỷ làm tôi cảm nhận được sự bảo trợ vô bờ của Thầy cho Khóa Bậc Lực 1 Hải Ngoại
này. Dù Thầy không bao giờ nói ra, nhưng anh em chúng ta luôn ghi nhận. Do vậy mà trước
giờ giảng của Thầy, chị Tâm Bạch đã đại diên Ban điều hành giới thiêu về Thầy. Lời giới
thiêu đầy đủ, gần gũi, làm tôi cảm động nhớ đến ân lớn và sự thương yêu của Thầy dành cho
tổ chức GĐPT trên toàn thế giới, không chỉ riêng ở Đức quốc.

Khi Hòa Thượng bắt đầu giảng, thì tôi nhận được tin nhắn là âm thanh bị echo (vang) hơi khó
nghe. Vì vừa giảng qua Paltalk, vừa truyền hình trực tiếp trên facebook, nên Thầy sử dụng
mic phát ra loa, nhờ loa phát thanh nên âm thanh video nghe rõ, nhưng trên Paltalk thì bị
echo, nếu tắt mic, âm thanh Paltalk sẽ rõ, nhưng âm thanh video sẽ bị nhỏ lại. Thế là ban điều
hành phải quyết định giữ âm thanh trên thính phòng để các học viên thu thập trọn vẹn phần
giảng của Thầy. Tôi và Bác gia trưởng Quảng Trí bắt ghế tắt từng loa trong Chánh Điên. Trên
bàn giảng của Thầy, chúng tôi đổi máy vào Paltalk trong khi Thầy đang giảng. Thường thì khi
Giảng sư ngồi trên tòa giảng, người đi qua đi lại sẽ làm phân tâm, nhưng đối với Thầy thì do
kinh nghiêm nhiều nên không sao. Chúng tôi cố gắng điều chỉnh kỷ thuật trong im lặng, nghĩ
rằng các học viên trên phòng học sẽ không nghe các sự viêc đang xảy ra sau hậu trường, đến
khi tôi nhận được tin nhắn “âm thanh bây giờ nghe tốt lắm rồi”. Thật mừng!
Một tiếng đồng hồ với đề tài Giới – Định – Tuê qua mau. Có 15 phút để đặt câu hỏi, rất tiếc
đã không tận dụng được hết. Đúng 23 giờ 40 thì buổi học được chấm dứt sau phần hồi hướng.
Bài Dây Thân Ái được anh Minh Lộc mở lên, bên đây các anh chị tự động đứng dậy, từ chỗ
ngồi đi đến gần nhau thắt dây, dần dần làm thành một vòng tròn … nhưng còn hở một góc.
Chị Tâm Bạch nhanh nhẹn nói hãy đi về phía Thầy, lúc đó chúng tôi nhìn lên Thầy, thì thấy
Thầy đã giang rộng 2 tay với nụ cười hoan hỷ, thế là Thầy đã nối liền 2 đầu dây làm thành
một vòng. Hình ảnh bất ngờ xảy ra hôm nay làm anh em chúng tôi thật xúc động.
Đã gần 24 giờ, chúng tôi dọn dẹp Chánh Điên để chuẩn bị cho Lễ Phật Đản ngày hôm sau.
Tôi nhìn thấy có các anh chị đã ngồi từ đầu đến cuối để hỗ trợ chúng tôi, có Htr. cấp Dũng Thị
Lộc - Võ Văn Mai, các anh chị trong Ban Thường Vụ Đức quốc: Htr. Thị Hiên –Nguyễn Hữu
Lộc (Phó TB Ngoại Vụ), Htr. Thiên Mỹ – Thái Văn Anh (Phó TB Nội Vụ), Htr. Từ Đường –
Hồ Thị Kim Hiếu (TTK), có BGT GDPT địa phương Pháp Quang, bác Quảng Trí – Huỳnh
Thế Hùng, có Bảo Huynh: Htr. Nguyên Hoằng – Trương Minh. Các anh chị đã hiên diên để
hỗ trợ tinh thần tu học chứ không vì công tác. Trước khi chỉ tịnh, tôi nhận được tin nhắn của
chị Nguyên Đề từ Úc Đại Lợi, bên đó trời hừng sáng và là một buổi sáng lạnh buốt của mùa
đông. Tôi sực nhớ ra các anh chị học viên bên Úc phải thức từ 2 giờ khuya để dự Lễ Khai
Khóa. Tôi cảm phục anh chị quá!
Ngày hôm sau, sau buổi ăn sáng, Hòa Thượng bảo anh chị em ngồi lại để Thầy hỏi thăm. Là
thành viên trong HĐLC ÂC, tôi đã mở các hình ảnh Lễ Khai Khóa được các học viên trong
Âu Châu đưa lên dropbox, từ Na Uy, Thụy Sĩ và Hòa Lan, cũng như từ Đức (tổ chức tại tư
gia). Thầy xem và hoan hỷ vô cùng, Thầy hỏi âm thanh hôm qua nghe rõ không. Chúng tôi
trình bày lại lý do đổi mic và máy thâu trong lúc Thầy giảng. Lúc đó một em Oanh Vũ, con
của Htr. Thiên Tâm, cũng là học viên bậc Lực kỳ này, đã thưa với Thầy là Thầy thắt dây thân
ái sai! Thầy hỏi: thắt dây thế nào mới đúng? Em thưa: dạ tay phải đặt lên tay trái. Thế là cả
Thầy và trò cùng cười rồi em được Thầy xoa đầu.
Nói là Oanh Vũ chứ em còn thuộc ngành Ấu. Tôi tự hào, em tôi giỏi quá, mặt khác tôi lại
nghĩ, cách thắt dây của Thầy có khác anh em mình nhưng rất là hay đó. Anh em mình để tay
lên nhau là để thắt thật chặt tình huynh đê, còn Thầy gian rộng hai tay như một chiếc cầu nối
hai bờ, bờ ranh giữa các thế hê, giữa các châu lục, giữa các quốc gia. Như bóng cây để che
mát đàn con, càng dang rộng thì bóng mát càng tỏa lớn. Trong phần đạo từ của Lễ Phật Đản
tại chùa Bảo Quang hôm đó, Thầy cũng đã làm chiếc cầu - nối GĐPT và quần chúng Phật tử

tại chùa Bảo Quang. Thầy giới thiêu sự hiên diên của các Huynh Trưởng có mặt trong đạo
tràng, Thầy nêu lý do tại sao các anh chị về chùa hôm qua, rồi Thầy giới thiêu về lớp học bậc
Lực 5 năm của Huynh Trưởng GĐPT tại Hải Ngoại, và Thầy tán dương tinh thần phát nguyên
tu học của anh chị em Huynh Trưởng.
Sau Lễ Phật Đản, tôi thay mặt cho hội đồng liên chúng Âu châu đến cảm ơn Sư Cô trụ trì. Sau
khi Sư Cô hoan hỷ nhận lời sẽ bảo trợ cho Lễ khai khóa, Sư Cô đã cho Phật tử địa phương
gắn thêm nguồn phát sóng Wifi trên Chánh Điên, để ban điều hành làm viêc trên mạng. Phần
ngủ nghỉ, ẩm thực, Sư Cô đã cho Phật tử chuẩn bị chu đáo, mặt dù hôm đó Sư Cô và Phật tử ở
chùa bận nhiều Phật sự cho lễ Phật Đản hôm sau.
Trưa hôm đó, chúng tôi ngồi ăn trưa chung với nhau, đặc biêt là được gặp lại các anh chị
Huynh Trưởng địa phương, GĐPT Pháp Quang. Trước khi ra về, chúng tôi hẹn gạp lại nhau
trong Lễ Kỷ Niêm 30 năm xây dựng GĐPT VN tại Đức, nhân trại họp bạn Liên Hoa lần thứ 8
ngày 24.06 này.

