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Mùa Đông giá rét đang hiện diện báo hiệu cho chúng ta rằng
một năm cũ đã qua và năm Tân-Mão bước sang, Trung-Tâm
Phật-Giáo Khuôn-Việt trân-trọng chuyển tới toàn thể CÔNG
ĐỒNG PHẬT-TỬ, Quý Đạo-Hữu, Thân-Hữu, Quý vị Đàn-Na
Thí-Chủ, Quý Phật-Tử cùng bảo quyến lời KHÁNH-TUẾ và CHÚC-NGUYỆN:
“thân-tâm an-lạc, phúc-trí hai nghiêm, gia-đình hưng-thịnh, quyến thuộc tăng
phúc tăng duyên trong Ánh Từ-Quang vô-lượng và Tuệ-Giác của Chư Phật”.
Mừng Tân-Niên, Trung-Tâm Phật-Giáo Khuôn-Việt chân thành tri-ân và tán
dương công-đức thù thắng của Quý-Vị đã trợ duyên từ tinh-thần đến phương tiện
cho những phật-sự công-ích-lợi-lạc Nhân-Thiên do Pháp-Quang đề xướng, nhất là
sau khi Sư Ông viên tịch.
Năm Tân-Mão, trên phương diện “gieo trồng Phúc đức nhân duyên, Trung-Tâm
Phật-Giáo Khuôn-Việt tha thiết kêu gọi Quý Vị, Quý Phật-Tử tiếp tục trợ duyên,
góp sức, tùy hỷ tâm nguyện kiến lập Quán-Âm-Linh-Viện Pháp-Quang, tôn thờ
hai mươi bốn (24) tượng Thiên-Thủ Thiên-Nhãn Bồ-Tát Quán-Thế-Âm tạc tại
Việt-Nam và Đài-Loan, để cùng ân-triêm công đức.
Canh-Dần đã qua Toàn thề Phật tử chúng ta đã mất đi một Vị Cao Tăng TônKính nói chung và Phật-tử chùa Pháp-Quang nói riêng, thật là đau buồn khi vắng
bóng một Vị Thầy và hầu như tất cả chúng ta không bao giờ tìm được một người
thứ hai trên cỏi đời này, Sư Ông ra đi để lại cho chúng con sự mất mát sâu thẳm
khó lường được, mỗi một chúng con hồi tưởng lại từng phút từng giây mà sau đó
mãi liên tục dây chuyền và hình bóng Sư Ông luôn hiện diện đâu đây.

Mọi bài vở và ý kiến xây dựng cho b ản tin hay trang nhà http://www.chuaphapquang.org, hoặc mong nhận bản tin
qua email, xin gửi email đến: btt@chuaphapquang.org hoặc gửi về địa chỉ TTPG Khuôn-Việt Chùa Pháp-Quang.
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Thầy ơi! Chúng con không biết làm gì để diễn đạt lên những nỗi nhớ nhung nhất là vào những ngày tháng nầy, năm xưa
Sư Ông luôn bận bịu mọi điều hầu chu toàn mọi mặt, vào dịp đầu năm mới, giờ đây Sư Ông không còn nữa, nhưng
chúng con luôn tin tưởng rằng Sư Ông đang sát cánh với chúng con có thể nói là đủ mọi điều, điển hình nhất là ngôi
Quán-Âm Linh-Viện đang sừng sững đứng lên đầy Tự Hào vì đó là Linh-Hồn, Sức Sống và Nhiệt-Quyết của Sư Ông
mãi luôn theo đuổi chúng con, ngõ hầu chúng con có đầy đủ Nghị-Lực vượt qua mọi chướng ngại, đạt được thành quả
mỹ mãn. Ngày mà Quán-Âm Linh-Viện mở cửa thì ngày ấy sẽ là ngày vui nhất đối với chúng con nói chung và Sư Ông
được toại nguyện mà Sư Ông đã có Hạnh-Nguyện-Cao-Tột lúc Sức Ông còn hiện thế, chúng con không biết làm gì để
đền đáp công ơn Sư Ông đã dày công tạo dựng mà bây giờ chúng con là người được thừa hưởng.
Chúng con tin tưởng rằng “Sau cơn mưa trời lại sáng”. Toàn Thể Phật tử chúng con luôn sát cánh bên nhau, vững niềm
tin: ”Y GIÁO PHỤNG HÀNH”, tạo thành những năng-lượng linh-diệu, tô điểm chốn già lam Pháp-Quang mỗi ngày một
trang-nghiêm thanh-tịnh, và còn góp sức thêm lực vào lời nguyện “giải trừ những cơn gió chướng”. Chúng con luôn tin
tưởng Sư Ông mãi mãi bên chúng con để xứng đáng với tên Chùa Pháp-Quang mà Sư Ông đã Khai Sơn.
Những tháng ngày đầy bất hạnh đã qua, những chuỗi Ngày, Tháng, Năm sắp tới là những Hào Quang đầy Rực Rỡ sẽ đến
như lúc Sư Ông còn ở thế gian này.
Đón Xuân, mừng Xuân Tân-Mão, Trung-Tâm Phật-Giáo Khuôn-Việt nguyện Đức Phật từ-bi gia-hộ Quý Đạo-Hữu cùng
Quý Phật-Tử xa gần “đầy đủ mọi thắng duyên bất thối trên ĐẠI ĐẠO HÀNH BỒ-TÁT-NGUYỆN”.
Trân Trọng Khánh-tuế
Trung-Tâm Phật-Giáo Khuôn-Việt
Tỳ Kheo Thích Nguyên Tâm

Thư Cảm Tạ Quý Phật-tử tham dự Tiệc Tất-Niên Canh-Dần
Kính thưa Quý Đạo Hữu, Quý Phật-tử xa gần.,
Mưa vẫn rơi, tuyết vẫn đổ và Phật tử vẫn đến. Còn hình ảnh nào đẹp hơn hình ảnh chư Phật-tử kẻ mang ô, người vác
giầy, Lũ lượt đến tham dự Lễ Thành-Đạo và Tiệc Tất-niên Canh-Dần.
Sau những tháng ngày đau thương, Phật-tử
Pháp-Quang tiếp tục duy trì đường hướng Sư
Ông yêu kính của chúng ta đã vạch ra. Buổi
Hội-Ngộ cuối cùng mà Sư Ông tổ chức cũng
vào mùa Thành-Đạo 2009, tạo thiện duyên cứu
trợ đồng bào lũ lụt Miền Trung Việt-Nam. Hình
ảnh thân thương, gầy còm, ốm yếu, đem tất cả
kỷ-niêm từ ngày du học bên Nhật ra đấu giá, để
gom góp cho đủ tịnh tài, những mong kẻ sống
sót sau trận lủ lụt được bình-an, làm sao chúng
con quên được ngày nầy Thầy nhỉ!.
Kể từ ngày Sư Ông Viên Tịch, Pháp-Quang trải
qua những cơn thử thách trầm trọng, nhưng với
Tâm nguyện “tất cả hướng về sự nghiệp khai
sơn Chùa Pháp-Quang”, duy trì di-sản quí báu
của Sư Ông, và hôm nay với sự hiện diện đông
đủ của Chư liệt-vị, nói lên sự đồng tâm, nhất trí,
duy trì chính pháp của Chùa Pháp-Quang. Chúng tôi, đại diện Công Đồng Phật-Tử Pháp-Quang trân trọng tri-ân Chư
Phật-Tử, đã không quản mưa gió, giúp cho Buổi Tiệc tất-niên hoàn mãn, để tiễn đưa năm cũ Canh-Dần với nhiều đau
thương, nhường bước cho năm mới Tân-Mão, đầy năng lượng linh-diệu, trong hạnh nguyện độ sinh, diệt trừ đau khổ và
gieo rắc vui tươi cho hết thNy mọi loài.
Nam-Mô Thường Hoan-Hỷ Bồ Tát Ma-Ha-Tát
Trân Trọng.,
Ban Tổ chức Tiệc Tất-Niên Canh-Dần
Mọi bài vở và ý kiến xây dựng cho b ản tin hay trang nhà http://www.chuaphapquang.org, hoặc mong nhận bản tin
qua email, xin gửi email đến: btt@chuaphapquang.org hoặc gửi về địa chỉ TTPG Khuôn-Việt Chùa Pháp-Quang.

Trang 2

Thông Báo:
D CHƯƠNG TRÌNH LỄ HỘI NGUYÊN-ĐÁN NĂM TÂN-MÃO
•

Lễ Tất-Niên năm Canh-Dần - Hội chợ đón Xuân Tân-Mão : Ngày 30 – 01 - 2011
Phần I - Lễ Triệu linh - Hiền cúng ngọ các vị Hương linh ký tại Pháp Quang
- Lễ Hồng danh Sám Hối : Tạ Ơn Tam Bảo
Phần II - 10 giờ sáng Khai mạc HỘI CHỢ TẾT ĐÓN XUÂN TÂN-MÃO
Có đầy đủ các loại hoa và cây cảnh – Các loại bánh theo phong tục đón xuân
Món chay tinh khiết - Chụp hình lưu niệm – Các gian hàng thiếu nhi “ đấu trí .”
Ngày Ý-Tế Cộng-Đồng.

•

LỄ GIAO-THỪA TÂN-NIÊN TÂN-MÃO – Thứ Tư 02 tháng 02, 2011 (tức ngày 30 tháng 12 A.L.)
10 giờ 00 tối : Đại chúng vân tập
12 giờ 00 sáng : Lễ Giao-Thừa Tân-Niên Tân-Mão:
- Lễ nguyện Như-Ý Cát Tường - Lời Khánh-Tuế của Thượng-Tọa Thích-Nguyên-Tâm.
- Lễ Phật - Thỉnh lộc Phước Thọ Khương Ninh - Chụp hình lưu niệm

•

NGUYÊN-ĐÁN TÂN-MÃO – (Trong ba ngày: Từ Mồng 1, đến Mồng 3, Tân Mão
tức ngày 03, 04, 05 tháng 2 năm 2011)
10:00 giờ sáng: Tụng Quán thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm.
04:00 giờ chiều: Thí thực, Tụng Kinh A-Di-Đà
- Quý Đạo hữu, Tín hữu, Đàn na thí chủ, thân hữu đồng hương, Phật tử vãng cảnh
- Lễ Phật - cầu nguyện cho Gia Đình an khang Như Ý.

•

LỄ PHẬT ĐẦU NĂM TÂN-MÃO : Chủ Nhật - Ngày 06 tháng 02 năm 2011
- Khóa lễ của Gia Đình Phật tử Pháp Quang: Huynh Trường, Đoàn sinh và Phụ huynh dâng
hoa cúng Phật _ Mừng tuổi năm mới Tân-Mão - Chụp hình lưu niệm
- Công Đồng Phật-tử Pháp Quang: Khai kinh Dược sư Lưu Ly Quang Vương Phật Bảnnguyên Công-Đức, nguyện Pháp Luân thường chuyển, phổ nguyện chúng sinh lợi lạc.
(Kể từ ngày lễ Phật đầu năm, hàng ngày từ 7 giờ chiều: Tụng kinh dâng sao giài hạn,
theo Phiếu Xin Dâng Sao Giải Hạn, của từng Gia-Đình hay cá nhân).

•

THƯỢNG-NGUYÊN NĂM TÂN-MÃO : Chủ Nhật - Ngày 20 tháng 02 năm 2011.
- Lễ Hội Dược-Sư thất khu : Nguyện Tiêu tai duyên thọ Cát tường
- Tuyên sớ cầu an công đồng ( theo phiếu của Quý Đàn na thí chủ)
- Thụ Lộc Như Ý
- Thí Thực cô hồn - Hồi hướng
- Lể tất Hội Nguyên-Đán năm Tân-Mão

D Sư Ông Thích Trí Hiền Học Bổng (Venerable Thích Trí Hiền Scholarship)
Hai học bổng sau đây đã được thiết lập, dành riêng cho những học sinh Trung Học Lớp 12, sẽ ra trường
Tháng Năm, 2011 và đã được nhận vào Đại Học:
• Học Sinh Ưu Tú (Academic Scholarship) – dành riêng cho những học sinh là con em của CĐPT hoặc
thành viên của GĐPT Pháp Quang
• Thành Tích Lãnh Đạo (Leadership Scholarship) – dành riêng cho những học sinh thuộc thành viên của
GĐPT Pháp-Quang trong 2 năm vừa qua
Tiền thưởng (Amount): ................................ $500
Hạn nộp đơn(Deadline): ................. May 31, 2011
Ngày trao thưởng (Award Date): .. June 11, 2011
Mẫu thể lệ và đơn có sẵn tại Chùa hoặc in ra từ trang nhà www.chuaphapquang.org.

Mọi bài vở và ý kiến xây dựng cho b ản tin hay trang nhà http://www.chuaphapquang.org, hoặc mong nhận bản tin
qua email, xin gửi email đến: btt@chuaphapquang.org hoặc gửi về địa chỉ TTPG Khuôn-Việt Chùa Pháp-Quang.
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Tin Tức:
D Lễ Thành Đạo và Tiệc Tất Niên - đã được tổ chức hôm Chủ Nhật ngày
09 tháng 1 năm 2011 với sự tham dự và đóng góp của trên 100 phật tử
của CĐPT và GĐPT Pháp Quang dù thời tiết giá lạnh của mùa Đông đã
phủ xuống toàn vùng Bắc Texas ngày hôm đó. BĐH xin chân thành tri
ân tất cả những đóng góp về tài chánh (Tổng số đã nhận được hôm Tiệc
Tất Niên trên $11,060 [chưa kể $2,000 từ GĐPT], với $5,730 cho bữa
Tiễc, $4,970 cho QALV và $360 cho nguyệt liễm) cũng như thời giờ và
công đức từ tất cả quý anh chị như:
• Quý vị trong và ngoài Ban Tao Soạn đã gom tay giúp sức từ những
ngày trước đó để cho phần thực đơn thật là tuyệt hảo từ lối trình bày
tới hương vị thơm ngon của từng món
• Các em Thiếu Nam và Thiếu Nữ của GĐPT đã chu đáo tiếp khách và
đưa các món ăn ra bàn rất ư là nhanh chóng dưới sự hướng dẫn của
các anh chị HTr.
• Nhất là, anh Văn Côn, đã từ Plano, về Chùa phụ trách việc MC cho
bữa tiệc ngày hôm đó
Buổi hội ngộ đạt được một thành quả rất tốt đẹp trong khung cảnh thân
tình, đầm ấm và vui nhộn dưới sự chứng minh của Sư Ông.

D Tiền Điện: BĐH xin chân thành tri ân Anh Trần Bình đã bỏ rất nhiều thì
giờ điều đình với hãng điện TXU để giá điện hàng tháng được giảm đi từ
14 cents/kilowatt xuống 7 cents/kilowatt

D Tiền Tem: BĐH xin chân thành tri ân Chị Trần Hồng-Anh đã bỏ rất
nhiều thì giờ để nộp đơn và bổ túc giấy tờ tới Bưu Điện để chúng ta có
thể gửi bản tin và thư từ dưới hơn một nửa giá tem bình thường

D Tài Chánh: BĐH Chùa Pháp Quang cũng xin chân thành tri ân hai chị
Nữ Hằng và Kỳ Dung đã bỏ rất nhiều thời giờ và làm việc nhiệt lực với
Chị Thủ Quỹ để các sổ sách ngân quỹ từ tháng 8 đến nay được bỏ vào
QuickBook một cách minh bạch và rõ ràng. Đồng thời BĐH cũng đã mời
được Anh Nguyễn Kiên Giang sẽ phụ trách việc kiểm soát tài chánh
(Comptroller) theo Bản Nội Quy (Bylaws) của TTPGKV, để làm với việc
với Thủ Quỹ và hãng kế toán (UHY Advisors – Tax & Business
Consultants) chuyên về xem xét sổ sách ngân quỹ của đoàn thể không
vụ lợi (non-profit organization) theo tiêu chuẩn của Văn Phòng Thuế Vụ
(IRS). Gần đây nhất là hôm Tiệc Tất Niên, cả ba chị đã chẳm chú (quên
cả bữa ăn) ghi chép những đóng góp vô computer, viết từng biên lai và
còn phụ quý Phật Tử điền Bản Ghi Danh (Donnor Information Form), cho
nên có được tổng kết của những đóng góp ngay sau khi tiệc tàn (bên
cạnh là Danh Sách Hỷ Cúng cho Tiệc Tất Niên, và bên dưới phần QALV
có Danh Sách Hỷ Cúng cho QALV đã nhận được cùng ngày).

D Ban Cố Vấn: BĐH Chùa Pháp Quang xin chân thành tri ân các Cụ, Ông,
Bà và các Anh Chị có tên sau đây, đã nhận lời vào Ban Cố Vấn hôm Lễ
Bách Nhật của Sư Ông, ngày 14 tháng 11 năm 2011, để giúp BĐH vững
tiến trên con đường phụng sự việc Chùa theo đường hướng và nguyện vọng của Sư Ông:
• Cụ Bà Đặng Văn Đệ
• Ông Trịnh Ngọc Bằng
• Ông Đỗ Hoàng Khương
• Dì Hai
• Bác Sĩ Đào Trọng Hưng
• Cụ Bà Đoàn Thị Loan
• Dì Liên(Võ thị Liên)
• Ông Nguyễn Linh-Năm
• Ông Nguyễn văn Sáu
Ban Cố Vấn đã về Chùa dự bữa cơm thân mật, gặp gỡ các Ủy Ban và chụp hình lưu niệm với BĐH, các
Ủy Ban và quý Phật Tử hôm Chủ Nhật ngày 12 tháng 12 năm 2010.
Mọi bài vở và ý kiến xây dựng cho b ản tin hay trang nhà http://www.chuaphapquang.org, hoặc mong nhận bản tin
qua email, xin gửi email đến: btt@chuaphapquang.org hoặc gửi về địa chỉ TTPG Khuôn-Việt Chùa Pháp-Quang.
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D Ban Âm-Thanh và Ánh Sáng vẫn tiếp tục thâu chụp những hình ảnh Sinh Hoạt hàng tuần ở Chùa để chúng
ta có những tấm hình lưu niệm thật đẹp cùng với Ban Cố Vấn cũng như những tấm hình hôm Lễ Thành
Đạo và Tiệc Tất Niên. Ngoài ra các anh đã và đang chuẩn bị cho xong giàn âm thanh cho Hội Chợ Tết
thêm phần sôi động.

D Ban Bảo Trì vẫn làm việc không nghỉ mỗi cuối tuần, từ ngoài vườn cho đến bên trong, cho đến giờ Lễ Đại
Chúng mới vào. Để chuẩn bị cho Tết các anh đã: đánh bóng những bộ lư đèn thật là kỹ lưỡng; chuyển và
bắt được điện thoại xuống Lạc Nghĩa Đường và Nhà Sinh Hoạt; và thay những bóng đèn cháy. Các anh
đã bàn tính đến việc mỗi anh trong ban sẽ tự nguyện góp đóng góp $20 mỗi tháng để dùng vào dụng cụ
hay những gì cần thiết cho việc bảo trì ngôi Chùa yêu quý, thật là công đức vô lượng từ ý nghĩ và đến việc
làm .

D Ban Tao Soạn vẫn nhiệt thành nấu nướng những bữa chay thật ngon và đầy đủ cho GĐPT cùng quý Phật
Tử viếng Chùa hàng tuần. Nhất là bữa Tiệc Tất Niên với những món chay tuyệt hảo, cùng với những bữa
ăn thiết đãi Ban Hướng Dẫn GĐPT Miền Tịnh Khiết về đây hội họp hôm Thứ Bảy ngày 15 tháng 1 năm
2011.
Lần đầu tiên Hội Chợ Pháp-Quang vắng bóng Sư Ông, những món ăn mà chúng con trong Ban Trai Soạn cố
gắng làm, nhưng chắc hương vị không được như xưa:
•
•
•
•
•
•
•
•

Thứ Nhất Phở Chay Pháp-Quang nổi tiếng bao nhiêu năm nay
Thứ Hai Bánh mì Chay: Paté chay, xá xíu chay, thịt heo quay chay, Gà rôti chay
Thứ Ba Cá Thu kho Chay
Thứ Tư Mắm Thái Chay: đu đủ, carrots, dưa leo, củ cải muối, v.v…; và còn có Đậu Hủ sả tế, cá kèo kho
chay, dưa món chay, v.v…
Thứ Năm Bánh Tét nhân đậu, nhân chuối
Thứ Sáu Bánh Chưng Chay
Ngoài ra còn có xôi vị, Xôi mặn (chay), Bánh đúc, Bánh khoai mì, Bánh da lợn, không thể kể siết
Nước Sinh-Tố đủ mùi vị, café nóng…

Xin mời Quý Phật Tử cùng nhau đến Chợ Tết Pháp-Quang để mà thưởng thức những món ăn chay thanh đạm,
đượm mùi vị xứ sở quê hương.
Mọi bài vở và ý kiến xây dựng cho b ản tin hay trang nhà http://www.chuaphapquang.org, hoặc mong nhận bản tin
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Trang 5

D Ban Kiến Thiết - Ngôi Quán-Âm-Linh Viện đã xong với những mái cong cong như ý
nguyện của Sư Ông. Nếu thời tiết tốt, hy vọng sẽ được hoàn thành vào khoảng cuối
tháng 3 năm nay.
Sau đây là tấm hình mới nhất, những ngân phiếu đã trả cho Infinite Life, Inc., nhà
thầu xây cất QALV và bên phải là danh sách những người hỷ cúng vào quỹ QALV
hôm Tiệc Tất Niên (Ngày 09 tháng 01, năm 2011):

Phật-tử Pháp-Quang tiếp tục
nỗ lực Xây Quán Âm-Linh-Viện.
D Ban Thông Tin tiếp tục hăng say hoạt động để lo hoàn thành những chương trình lễ, tiệc, hội chợ từ đầu
tháng 12 và tiếp tục thâu nhập tin tức và tài liệu cho Bản Tin Số 3 này với đề tài Xuân. Website vẫn được
bổ túc với những bài vở và hình ảnh mới; tuy nhiên sẽ nghiên cứu để bổ túc thêm nhiều chi tiết như những
bài vở và nhạc Phật-Giáo cùng những nhạc dân tộc như hoà tấu các loại nhạc cổ (bầu, tranh, sáo) v..v .

D Ban Xã Hội & Từ Thiện: Hôm Chủ Nhật 21 tháng 11, 2010, đã làm 471 cặp bánh mì và đưa tới Arlington
Shelter cho những kẻ không nhà cửa ở trong vùng Dallas, Ft.Worth. Xin thành thật tri ân lòng từ bi và công
đức vô lượng của tất cả quý Phật Tử đã giúp làm bánh mì ngày hôm đó. Và xin chân thành tri ân sự đóng
góp tiền để mua vật liệu từ: Anh Chị Kiêm & Hằng - $200, Chị Thi Hồng Phi - $40, Anh Chị Hà Phụng Trần
- $50, và Anh Chị Tài Hoàng Trần - $50. Thật đúng với các câu như:
“Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một loài”
”Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”

HOẠCH ĐỊNH TƯƠNG LAI:
D Vườn Nhật – BĐH đã nhận được vài ý kiến từ Thầy, Ban Cố Vấn cùng các Phật Tử ở Chùa về địa điểm
thích hợp cho khuôn viên để chúng ta cùng tưởng nhớ đến Sư Ông và cũng đã nhận được mẫu Bia Ký. Sẽ
họp với ban Kiến Thiết và Bảo Trì để bàn tính khi nào có thể bắt đầu việc này.

GĐPT - Chương Trình Sinh Hoạt của GĐPT Pháp Quang (Từ Tháng 10/2010 đến Tháng 2/2011)
•

Tháng 10 năm 2010 - Gây Quỹ Cứu Giúp Nạn Nhân Lũ Lụt tại Miền Trung Việt Nam
Để cứu giúp đồng bào miền Trung đang bị lũ lụt tại quê nhà, GĐPT Pháp Quang đã tổ chức một buổi đi bộ
“Walk-a-thon” gây quỹ tại Cravens Park, Arlington. Các em Đoàn Sinh và Huynh Trưởng đã kêu gọi bạn bè,
người thân bảo trợ cho cuộc đi bộ này. Chỉ trong vòng hai tuần, các em đã quyên góp được số tiền trên $3600.
Sau cuộc đi bộ, các em đã được quý Bác và quý Phụ Huynh thiết đãi một bửa tiệc “Liên Hoan” rất ngon với
bánh kẹo và trái cây đủ loại.

Mọi bài vở và ý kiến xây dựng cho b ản tin hay trang nhà http://www.chuaphapquang.org, hoặc mong nhận bản tin
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Trang 6

Quý Bác trong Công Đồng Phật Tử Pháp Quang cũng đã yểm trợ và đóng góp thêm $1000 cho chương trình
cứu trợ nêu trên.
Một phần số tiền này đã được chuyển về Thượng Tọa Thích Nguyên Tánh, Trú Trì Tu Viện Quan Âm tại
Memphis, Tennessee và Cố Vấn BHD/GĐPT Miền Tịnh Khiết, lúc đó đang cứu trợ đồng bào tại miền Trung Việt
Nam, và phần còn lại đã chuyển về Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam để các anh chị
chuyển về các nạn nhân lũ lụt.

•

Tháng 12 năm 2010 - Khóa Tu Học mùa Đông
Sau một năm dài bận rộn lo cho Gia Đình, một số anh chị Huynh Trưởng đề nghị Ban Huynh Trưởng cần một
ngày để “re-charge”. Một ngày tu học đã được chọn để các anh chị có dịp cùng nhau thực tập sống an lạc,
niệm Phật, kinh hành. Buổi tu học kỳ này hơi khác hơn những ngày tu học trước. Chương trình chú trọng về
Sám Hối để tiêu trừ nghiệp chướng và tạo thiện duyên cho bản thân. Chương trình gồm có Lễ 108 Hồng Danh,
niệm Phật và kinh hành. Đặc biệt, chị Huynh Trưởng Trưởng Ban Hướng Dẫn Miền Tịnh Khiết đã đến tâm sự
với các anh chị qua đề tài “Hiểu và Thương”. Các anh chị rất thích và đề nghị nên có những buổi tu học thường
xuyên hơn.

•

Tháng 1 năm 2011- Yểm Trợ Phiên Họp Thường Niên BHD Miền Tịnh Khiết
GĐPT Pháp Quang hân hạnh được yểm trợ và tiếp đón Phiên Họp Thường Niên của Ban Hướng Dẫn GĐPT
Miền Tịnh Khiết, đã được tổ chức tại Trung Tâm Phật Giáo Khuôn Việt - Chùa Pháp Quang. Hơn 30 Huynh
Trưởng đại biểu từ các đơn vị khắp Miền Trung Hoa Kỳ đã quy tập về Chùa Pháp Quang để cùng nhau trao đổi
kinh nghiệm sinh hoạt và vạch định chương trình sắp tới cho Miền. Đặc biệt, trước khi vào phiên họp, các anh
chị đã cung thỉnh Thượng Tọa Thích Nguyên Tâm chủ lễ cho buổi lễ Tưởng Niệm Cố Hòa Thượng ÂN SƯ
Thượng TRÍ Hạ HIỀN - Cố Vấn BHD Trung Ương GĐPT-VN tại Hoa Kỳ và BHD Miền Tịnh Khiết, để tưởng nhớ
đến vị Thầy kính mến đã suốt đời đùm bọc thương yêu tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

•

Tháng 1 năm 2011 - Hội Chợ Xuân Tân Mão
Hàng năm vào độ Xuân về, Chùa Pháp Quang tổ chức Hội Chợ Xuân để quý Phật Tử cùng vui đón Xuân. Gia
Đình Phật Tử Pháp Quang sẽ giúp quý Bác lo các gian hàng trò chơi, bánh mì, nước uống và hô lô tô. Năm
nay các Đoàn sẽ có những gian hàng như sau:
• Đoàn Oanh Vũ Nam: Chọi lon và bán nước uống
• Đoàn Oanh Vũ Nữ: Cây Hái Lộc, face-painting, Pleinko

• Đoàn Thiếu Nam: Thảy ping-pong, thảy đồng tiền
• Đoàn Thiếu Nữ: Phóng phi tiêu, bán bánh mì

Bên cạnh, gian hàng lô tô sẽ mang đến sự náo nhiệt và ấm cúng cho Hội Chợ. Quý Huynh Trưởng Nguyên Đề
Nguyễn Chí Danh và Quảng Tiến Hồ Quốc Huy sẽ hô lô tô cho năm nay.
Số tiền thâu được từ Cây Hái Lộc và gian hàng chụp hình Tết sẽ được gởi vào quỹ Từ Bi giúp đỡ các em mồ
côi, khuyết tật ở quê nhà.
Mọi bài vở và ý kiến xây dựng cho b ản tin hay trang nhà http://www.chuaphapquang.org, hoặc mong nhận bản tin
qua email, xin gửi email đến: btt@chuaphapquang.org hoặc gửi về địa chỉ TTPG Khuôn-Việt Chùa Pháp-Quang.

Trang 7

•

Tháng 2 năm 2011 - Múa Lân
Hàng năm vào dịp Tết Nguyên Đán, Đoàn Lân Pháp Quang đến múa Lân chúc Tết và chúc may mắn cho các
cơ sở thương mại tại Dallas, Forth Worth và các vùng phụ cận. Đây cũng là dịp đoàn Lân gây quỹ cho Gia
Đình và là nguồn lợi tức chính để Gia Đình trang trải những chi phí sinh hoạt trong năm. Suốt mấy tháng trước
Tết, các em đã hăng say tập dượt chuẩn bị cho những màn trình diễn năm này. Đoàn Lân năm nay có nhiều
khuôn mặt mới. Ban Huynh Trưởng Đoàn Thiếu Nam đã khuyến khích, hướng dẫn và tập dượt nhiều tuần liên
tục để các em quen với đội hình và bài múa dưới thời tiết lạnh lẽo của những tháng vừa qua. Hoan hô tinh thần
làm việc của Đoàn Lân!!! Đoàn Lân sẽ múa vào ngày 5, 6, 8, và 12 của tháng 2.

•

Tháng 2 năm 2011 - Lễ Dâng Hoa Cúng Phật Đầu Năm
Đến Chùa lễ Phật đầu năm là một phong tục đẹp của nước ta. Để gìn giữ nét đẹp đó, GĐPT Pháp Quang sẽ tổ
chức Lễ Dâng Hoa Cúng Phật Đầu Năm vào 8 giờ sáng Chủ Nhật, ngày 6 tháng 2 năm 2011. Các em Đoàn
Sinh sẽ mang một cành hoa, theo Cha Mẹ đến Chùa, dâng hoa lễ Phật và cầu nguyện Cha Mẹ Ông Bà an vui,
khỏe mạnh. Sau buổi lễ các em sẽ được Ban Huynh Trưởng lì xì Tết. Kính mời quý Phụ Huynh dành chút thời
giờ quý báu để tham dự buổi lễ Phật Đầu Năm chung với con em. Sự hiện diện của quý Phụ Huynh thể hiện
sự quan tâm, ưu ái và khích lệ tinh thần cho toàn ban Huynh Trưởng và đoàn sinh GĐPT Pháp Quang.

•

Tháng 2 năm 2011 - Tiệc Tân Niên
Để các em có dịp vui chơi sau một năm dài học hỏi, Gia Đình Phật Tử Pháp Quang sẽ tổ chức một buổi tiệc
Tân Niên cho các Đoàn Sinh Gia Đình Phật Tử Pháp Quang cùng với quý Phụ Huynh, quý Thầy Cô Giáo Việt
Ngữ, và quý Bác trong Công Đồng Phật Tử Pháp Quang. Buổi tiệc sẽ được tổ chức vào ngày 27 tháng 2.
GĐPT Pháp Quang sẽ gởi thư mời đến quý Phụ Huynh và quý Bác trong ngày gần đây. Đây cũng là dịp các
anh chị Huynh Trưởng gặp gỡ quý Phụ Huynh để trao đổi những kết quả học hỏi của con em mình. GĐPT
Pháp Quang cố gắng hết mình để tạo thiện duyên và hướng dẫn các em về Phật Pháp và Việt Ngữ. Tuy nhiên
kết quả sẽ bị giới hạn nếu thiếu sự ủng hộ và hợp tác từ quý Phụ Huynh. Kính mong quý Phụ Huynh đến tham
dự buổi tiệc chung vui; và Ban Huynh Trưởng Đoàn được phép trò chuyện và lắng nghe những đóng góp hoặc
ưu tư từ quý Phụ Huynh.

Bài Cảm Tưởng về Sư Ông (hôm Tiệc Tất Niên - Ngày 9 tháng 1 năm 2011)
Lại một năm mười hai tháng sắp trôi qua, chùa Pháp
Quang đang trong không khí chuẩn bị đón Xuân Tân
Mão đang gõ cữa trước sân Chùa. Buổi Tất Niên
hôm nay thật nhộn nhịp và đầm ấm với sự góp mặt
của quý Bác. Năm nào cũng có chuyện vui buồn
của năm đó. Chùa PQ, từ năm 1980, Xuân Canh
Thân, đã trải qua ba mươi năm quá trình tu học, xây
dựng và bồi dưỡng. Ba mươi năm qua, lúc nào cũng
có sự hướng dẫn của Hòa Thượng Viện Trưởng, mà
chúng ta thường gọi là “Sư Ông”.
Nhưng năm nay là lần đầu tiên chúng con sẽ
không còn nghe thấy được những lời cố vấn của Sư
Ông kính mến. Đối với một Phật Tử đã đi Chùa và
sinh hoạt GĐPT từ thủa nhỏ, mỗi khi về Chùa, con
đã quen thấy bong dáng Sư Ông đang khom lưng
quét lá trong sân Chùa. Trong những ngày đông lạnh
buốt như ngày hôm nay, Thầy thường choàng them
một chiếc áo và đội mũ len nâu. Khi lạnh quá thì
thầy ngồi trong nhà sinh hoạt, trong tay một ly cà phê
đen nóng, vừa uống vừa ngắm nhìn những em Oanh
Vũ đang chạy nhảy vui cười xung quanh. Nhiều em,
lễ phép lại bên cạnh Thầy và vừa chấp tay, vừa nói
“Nam Mô A Di Đà Phật Thầy…” Sư Ông mĩm cười.
Thầy ơi con biết thầy đang chung vui với mọi người

hôm nay, vì con biết Thầy đang vẫn còn bên cạnh,
chăm sóc chúng con.
Thầy ơi, Thầy là bóng cây che chở,
Là ngọn núi cao cả
Với một tấm long bao la,
Như trong những lời ca tụng ca dao.
Thầy hiền hậu biết bao,
Cánh tay Thầy ôm trọng lấy chúng con,
Như người Cha chăm lo đàn chim con.
Thầy tỷ mỷ cần cù, lao đao,
Những tháng ngày mỏi mòn
Thầy chăm lo đàn con
Ba mươi năm xoay sở
Thầy không một lời than thở.
Con đường hoa sen trắng,
Thầy dẫn con về nương tựa Phật, Pháp, Tăng.
Nhưng nay Thầy đã khuất vắng,
Con về nương tựa nơi ai?
Thầy ơi nhớ lắm khi hè về,
Thầy trò mình tu học say mê
Để cho con quên đi cuộc sống nặng nề
Vì lời giảng dạy của Thầy sẽ mãi luôn bên kề
-Con, Như-Tâm, Nguyễn Trúc-Chi

Mọi bài vở và ý kiến xây dựng cho b ản tin hay trang nhà http://www.chuaphapquang.org, hoặc mong nhận bản tin
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Trang 8

Cảm Tưởng về Phiên Họp Miền Tịnh-Khiết

Đoan-Ngọc Nguyễn thị Hải-Vân

Mười lăm tháng 01 đã đến đây. Tối Thứ Sáu , 11 giờ
đêm Anh Tâm Bao Dung từ Austin lái xe về, dầu trải
qua đường sá xa xôi, nhưng trông Anh rạng rở. Hỏi
thăm Anh có mệt không?. Anh nói: Không mệt, vì mong
được về đây đảnh lễ Sư Ông, mà hôm đám tang Thầy,
tôi vắng mặt, và rất tiếc tối nay không có Sư Ông để mà
Thầy, Trò thức sáng đêm, cùng nhau nhâm nhi càfe,
bàn chuyện Gia-Đình Phật-Tử.

Trời mưa lất phất, và lạnh, điều khó chịu nhất của thời
tiết Texas, 9:00 giờ Sáng Các Anh, Chị Miền Tịnh-Khiết
và Ban Điều-Hành cùng dự buổi Lễ Tưởng Niệm Sư
Ông ở Lạc-Nghĩa-Đường, nơi tôn thờ di ảnh và Xá-Lợi
của Ngài. Sau Bài Trầm-Hương-Đốt, âm-thanh lời kinh
nhịp nhàng vang lên. Xúc động quá, cứ nghĩ Con cái ở
đây, mà vắng bóng Thầy. Tôi bỏ buổi Lễ ra ngoài đễ
cho làn nước mắt tự theo nhau rơi.

Chỉ một câu nói, biết bao thân tình. Chúng tôi bước
từng bước, vòng sân Chùa, âm thầm bên nhau: Sư
Ông từng ngồi đây, Sư Ông từng đứng đó, cảnh cũ còn
đây mà người đâu tá! Sư Ông có thói quen không ngủ
mổi lần các Anh, Chị về Chùa, như một người Cha
mừng Con về, không màng nghĩ đến thân mình, tương
lai các con là chủ yếu. Chúng tôi đi dưới ánh trăng
bàng bạc, đêm về khuya, bầu trời trong vắt chuẩn bị
cho những cơn gió đông phũ phàng thổi đến, phũ
phàng như sự ra đi vĩnh-viễn của Sư Ông. Anh bảo tôi,
chị vào nhà đi kẻo lạnh. Anh ạ! Còn cái lạnh nào thấu
buốt tâm can, bằng cái lạnh lẻo bị bỏ rơi trong cuộc đời
ngũ trược, ác thế nầy, hả Anh?

Theo chương trình, buổi họp chấm dứt lúc 5 giờ chiều,
nhưng mãi đến 6 giờ hơn mới kết thúc. Phái đoàn của
Phổ-Hiền ở lại đêm. Chúng tôi lại có dịp nhắc nhở
những kỷ-niệm về Sư Ông, nhất là chiếc mền, mà chị
Phương-Thu đã tự tay may lấy cho Sư Ông. Mền vẫn
còn đây thưa Chị!. Các Anh , Chị muốn đi thăm Anh Cả
Nguyên-Phương, đang nằm ở nhà dưỡng lão mấy năm
qua. Anh Huynh-trưởng kỳ-cựu với những bản nhạc
nổi tiếng, để đời đó mà: “Dòng A-Nô-Ma sóng nhấp
nhô bờ lau xanh”, hoặc “Đêm đến đã lâu rồi, đã lâu rồi,
Ngài hãy chọn đường đi: ĐƯỜNG TỪ-BI”. Những
câu an ủi, những vòng tay trìu mến, của AnhKhải, Anh
Thanh, Anh Mãn, bóng dáng gầy gầy của Chị Nga, rồi
cũng phải kết thúc buỗi tiển đưa các Anh, Chị trở về trú
xứ. Chiếc xe cuối cùng lăn bánh, rời Chùa vào khoảng
8 giờ tối thứ Bảy, sân Chùa vắng lặng với những
tượng Phật đầy hào quang vi-diệu, dưới ánh trăng lạnh
lẽo của một đêm Đông, thật là kẻ ở người đi:

Sáng sớm thứ bảy, xe cộ tấp nập, từng người rồi từng
người, những Anh, Chị Áo lam thân thương về Chùa rồi
đó Thầy ạ! Những lời thăm hỏi chân tình, những bước
chân vững chải, tìm về đảnh lễ Sư Ông. Xa như Anh
Tuấn ở Chicago, như Anh Chị Phê ở Phổ Hiền, Anh
Tâm-Ân ở Kansas.
Gần như Anh Thiện-Hiền ở
Houston, Anh Tâm-Hoà ở Murphy, sát bên cạnh Thầy
như Anh Châu-Mãi, Chị Tâm-Phùng và không thiếu
một Anh, Chị nào ở Oklahoma. Những người con thân
yêu của Tổ Chức đã về, mà Thầy thì đang ở nơi nao !
Buổi họp mặt đầu tiên của Các Anh, Chị áo lam về đây
kể từ ngày Sư Ông viên tịch.

Tôi đã từng chờ những chuyến đi….
Đã từng đưa đón kẻ đi về
Sau nhà ga ấy, sân ga ấy, chỉ để cho lòng dấu biệt ly!
(“Những bóng người trên sân ga”, ghi lại trong lúc vội
vàng, xúc động,nếu những câu thơ trên có sai sót, Xin
niệm tình thứ lổi.)

Hãy Phất Cao Ngọn Cờ SEN TRẮNG
Cho Khỏi Thẹn Với Lòng, Với Tổ Chức, Với Dân Tộc Và Đạo Pháp
Mọi bài vở và ý kiến xây dựng cho b ản tin hay trang nhà http://www.chuaphapquang.org, hoặc mong nhận bản tin
qua email, xin gửi email đến: btt@chuaphapquang.org hoặc gửi về địa chỉ TTPG Khuôn-Việt Chùa Pháp-Quang.
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Bài Vở:
Bài học “Điểm Tâm”
(Viên Pháp – trích tạp chí Từ-Quang số 70, tháng 11 năm 1957)

Có một vị Cao Tăng gánh Kinh từ miền Bắc nước Trung-Hoa định
xuống miền Nam giảng Đạo Bồ-Đề. Khi vừa qua khỏi ranh giới hai
miền, nhà Sư thấy mệt và đói, thời may ông thấy có một quán nước
bên vệ đường, dưới cội cây cổ thụ. Sư mừng thầm, vôi đặt gánh Kinh
xuống và vào quán hỏi bà lão chủ quán:
_Chẳng hay quí thí chủ có món chi ngon xin cho bần tăng ăn điểm tâm?
Bà chủ quán không vội trả lời, hỏi lại:
_Mô Phật! Chẳng hay sư phụ gánh chi xem bộ nặng quá vậy?
_Mô Phật! Bần tăng gánh Kinh đi giảng đạo Bồ-Đề.
_Vậy chẳng hay Thầy giảng Kinh gì?
_Kinh Kim-Cang! Nhà Sư trả lời.
Bà lão mỉm cười hỏi tiếp:
_Nếu Thầy chuyên giảng Kinh Đại Thừa Kim-Cang, tôi xin hỏi Thầy
một
Câu trong “bộ Kinh phá chấp ấy”. Nếu Thầy đáp được, tôi sẽ cúng
dường cho Thầy một bửa điểm tâm khỏi phải trả tiền. Bằng Thầy đáp
không được, cảm phiền Thầy kiếm chỗ khác ăn!?
_Bà cứ hỏi, nhà sư đáp.
_Trong Kinh Kim-Cang có câu: “Tâm quá khứ bất khả đắc, Tâm hiện tại
bất khả đắc, Tâm vị lai bất khả đắc!”. Vậy chẳng hay Thầy muốn “điểm
tâm” nào??
Trước câu hỏi lạ lùng và bất ngờ của bà lão, nhất thời nhà sư chưa
kịp trả lời, còn đang suy nghĩ, thì bà chủ quán cười nói: “Một phút suy
nghĩ mây bay ngàn dặm!”
Nghe vậy, Nhà Sư đành đứng dậy cáo từ bà lão, gánh Kinh trở về
miền Bắc, vì đối với một bà lão mộc mạc tầm thường, bán nước bên vệ
đường mà nhà Sư còn không trả lời được câu hỏi trong Kinh Kim-Cang
mà Thầy đã từng nhiều năm giảng giải tại miền Bắc, có lẽ còn nhiều
người tài giỏi hơn thế nửa tại miền Nam nầy.
Nghĩ vậy, nhà Sư đành quảy gánh Kinh quay về…..
Quý Đạo-Hữu nào đã từng biết qua câu chuyện nầy, và giải được,
xin gửi giải đáp về Chùa hoặc qua email: btt@chuaphapquang.org
để có một bửa “điểm tâm” free!
Lời Hay Ý Đẹp
(by Shunryu Suzuki Roshi (Turning Wheel, Pg 8, Winter 2010)
You may foolishly try to ignore karma, but this will never work, and if
you fight it too much, you will invite destruction that is worse than war.
We are actually creating war through our everyday activities. You talk
about peace in some angry mood, when actually you are creating war
with that angry mood. Ughhh! That is war! We should know. We
should open our dharma eyes, and together we should help each other
forever.

Nhớ Thầy
Thầy ơi ! Con viết thư này
Thành tâm bày tỏ nỗi lòng của con
Nhìn về quá khứ xa xăm
Hai mươi năm trước về đây gặp Thầy
Dáng Thầy nhỏ nhắn hiền từ
Lòng Thầy rộng mở từ bi thương người
Lần đầu con đến gặp Thầy
Mà lòng tôn kính, rộn ràng dâng lên
Thế rồi ngày tháng trôi qua
Duyên Thầy như đã trải bao kiếp rồi
Thầy thương, Thầy dạy cho con
Bao nhiêu Phật Pháp thấm dần tâm con
Bây giờ Thầy đã ra đi
Lòng con luôn tưởng ơn Thầy thâm sâu
Bùi ngùi nhớ lại chuyện xưa
Những lời Thầy dạy ân cần thiết tha
Thầy thường dạy bảo con rằng
Con ơi ! Cố gắng vững tâm tu hành
Chuyện đời trăm sự đổi thay
Có không, không có chỉ là nhân duyên
Thân người giả tạm con ơi!
Tiền tài, danh vọng cũng là phù du
Mặc ai tranh đấu giựt dành
Phần con Thầy muốn con lo tu hành
Nhân duyên kiếp trước vun bồi
Ngày nay cứ quyết một lòng tiến tu
Khi nào hết nghiệp duyên trần
Về miền cực lạc, hưởng phần an vui
Thầy ơi ! Con nhớ lời Thầy
Từ nay quyết chí con lo tu hành
Sáng chiều kinh kệ một lòng
Con nguyền trọn kiếp noi theo gót Thầy
Việc lành dù nhỏ cũng làm
Việc ác con nguyện một lòng lánh xa
Thầy ơi ! Thầy ở trên cao
Xin Thầy soi sáng cho con tu hành

Mọi bài vở và ý kiến xây dựng cho b ản tin hay trang nhà http://www.chuaphapquang.org, hoặc mong nhận bản tin
qua email, xin gửi email đến: btt@chuaphapquang.org hoặc gửi về địa chỉ TTPG Khuôn-Việt Chùa Pháp-Quang.
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NGỘ NHẬP CHÂN TÂM
Tam Bảo theo tất cả chúng ta đơn thuần hiểu là Phật PhápTăng.
Phật là Đấng Giác Ngộ “ Thích Ca Mâu Ni Phật”, Ngài đã khai sinh ra đạo Phật cách nay đã hơn hai mươi lăm thế
kỷ. Nếu theo nghĩa thế gian pháp ta gọi là Thế Gian Trụ Trì Phật Bảo: là chùa chiền, tượng Phật mà tất cả Phật Tử
chúng ta đến Chùa lễ lạy, chiêm ngưỡng Ngài mỗi khi chúng ta gặp Phiền muộn, đau khổ thì hãy đến trước Tượng
Ngài quỳ lạy lắng lòng thì sẽ vơi đi những nỗi khó khăn căng thẳng của cuộc đời. Nhưng đạo Phật vượt thời gian,
không gian tồn tại đến ngày hôm nay không vì những ý nghĩa như thế. Nghĩ về Phật chúng ta hãy trở về với chủng
tử Phật-tánh sẵn có của ta mà khai mở cái Diệu dụng,Vi tế ấy thì mới có lợi lạc cho đời sống tu tập hàng ngày. Như
Kinh Pháp-Hoa, Đức Phật có nói: “Nhứt thiết Chúng sinh giai hữu Phật tánh” tức là “hết thảy chúng sinh đều có
Phật Tánh”. Mỗi chúng sinh đều có tiềm tàng một viên ngọc quí đó mà vì vô minh, phiền não mà không biết khai
mở đó thôi. Trở về Tìm Phật ở nơi Tự Tâm, chứ không thể nào tìm ở bên ngoài mà có được. Khi chúng ta mê
mờ ,ngu muội là chúng sanh, tự tâm giác ngộ thì Phật hiện rõ bên ta. Khi vui buồn lẫn lộn, thiện ác cứ sanh khởi
biến hiện liên tục trong tâm ta, nghĩa là tất cả đều sanh sanh diệt diệt đối đãi với nhau thì không bao giờ trở về tìm
thấy viên ngọc quí ấy. Trong Kinh Pháp Bảo Đàn: Khi Ngài Huệ Minh vì cầu Pháp chẳng phải vì Y mà đến, Tổ Huệ
Năng nói: “Chẳng nghĩ Thiện, chẳng nghĩ ác,đang khi ấy cái nào là Bản Lai Diện Mục của Thượng Tọa Minh”. Nói
về pháp xuất thế gian chúng ta phải nghĩ tới những gì Phật đạt được là Phước Trí vô lậu. Sống ở trên đời sao
phải tạo đươc Phước Trí song toàn khi đạt đến đỉnh cao của sự Tỉnh thức giác ngộ thì Trí Tuệ bản thân hiện rõ
trong ta mà để soi sáng trừ diệt phiền não khổ đau, lúc bấy giờ Tâm Bồ Đề Vô Thượng phát sinh vô ngại từ mỗi
chúng sanh.
Nhớ Lời Thầy Khuyên
Thầy ơi chiều nay trời mưa
Đàn chim se sẻ vẫn chưa về chùa
Chúng còn mải bay vui đùa
Hàng cây ở trước sân chùa vẫn tươi
Lặng nhìn những hạt mưa rơi
Tâm con còn tưởng nhớ lời Thầy khuyên
Dù qua bao nỗi chuân chuyên
Các con vẫn phải cần chuyên tu hành
Sân chùa những mái đầu xanh
Nụ hoa sen trắng còn xanh mái đầu
Dù cho vạn nỗi cơ cầu
Dốc lòng nuôi dậy bắc cầu tương lai
Lời Thầy như khắc trong tai
Ngày nay nuôi dưỡng ngày mai viên
thành
Mặc đời tính tóan lợi danh
Giữ tâm luôn được trong lành sáng tươi
Ước gì nghe tiếng Thầy cười
Ước gì lại được Thầy tôi xoa đầu
Đêm đêm tôi vẫn nguyện cầu
Thầy tôi nghe tiếng kinh cầu của tôi
Phúc Tâm (20/11/10)

Pháp là Giáo lý Giác Ngộ của Đức Phật, thiên xảo phương tiện dẫn
dắt chúng sanh Khai-Mở-Ngộ-Nhập-Phật-Tri-Kiến đưa chúng sanh ra
khỏi bể khổ nguồn mê. Theo pháp thế gian giải là: Kinh điển, giáo lý
mà Ngài A Nan Thị Giả của Đức Phật ghi chép lại sau khi Phật nhập
diệt. Theo nghĩa xuất thế gian thì đây là quả vị An Lạc Hạnh mà Phật
đã dùng mọi thiện xảo phương tiện đã chứng ngộ để giúp cho chúng
sanh không lặn hụp trong bể khổ sanh tử mà đến bờ An Lạc này.
Vô Thượng Thậm Thâm Vi Diệu Pháp
Bá Thiên Vạn Kiếp Nan Tao Ngộ
Ngã Kim Kiến Văn Đắc Thọ Trì
Nguyện Giải Như Lai Chơn Thiệt Nghĩa
(Hoàng Đế Võ Tắc Thiên thi kệ)
Đời này kiếp này chúng ta có duyên thấy nghe được giáo pháp vi
diệu của Đức Phật, hơn nữa được sanh làm người thì hãy Tinh Tấn
Học Hỏi Hành Trì. Giáo Pháp của Phật thể nghiệm rõ ràng trong đời
sống hàng ngày của chúng ta: hạnh Từ Bi, Hỷ Xả nếu mỗi chúng ta
Tu tập luôn thì đó là phương pháp Hành trì thiết thực nhất với Giáo
Pháp của Đức Phật . Tự tâm chánh niệm, niệm chẳng tà kiến cho
nên chánh tà phân rõ, chẳng có cống cao ngã mạn chấp trước.
Đó là phương pháp xuất thế gian mà chúng ta hằng muốn bảo tồn và
duy trì khi đó chúng ta sẽ nắm lấy được kho tàng vô giá “Trí-Tuệ phát
sinh” là thanh gươm sắc bén mà hàng phục chúng ma vương. TríTuệ chúng ta tràn đầy như biển hồ lênh láng thì làm sao mà những
cặn bã, những rác rưởi của vô minh mà chúng ta màn sợ không thể
nào cuốn trôi được.

Tăng Bảo theo hiểu ý bình thường là những bậc xuất gia bỏ hết cuộc đời Vinh hoa Phú quý Danh lợi trở về đời
sống Thanh Bần, chiếc áo nâu sòng, đời sống tu hành bằng hạnh nhẫn nhục, noi gương con đường của Đức Phật
để được có đời sống An Lạc Giải Thoát, là những Tăng sĩ theo dấu chân Phật đem Giáo lý của Ngài mà hướng dẫn
truyền dạy cho đời. Nói về phương diện xuất thế gian chúng ta phải ra công tu tập cho chính chúng ta có đời sống
Thanh tịnh hòa hợp như mặt nước hồ thu phẳng lặng không bùn nhơ vẫn đục, không có vô minh phiền não, ham
mê ác chướng. Đó là nương tựa Tăng Bảo chính chúng ta để mà khống trị, thống lý, hàng phục chúng ma. Trong
âm tư bất an của chúng ta, cái bản lãnh chế ngự được giặc phiền não, ma vọng để chúng ta được Tự tại. Đó là vị
Minh sư thiết thực sẵn có tồn tại bên ta vậy.
Mọi bài vở và ý kiến xây dựng cho b ản tin hay trang nhà http://www.chuaphapquang.org, hoặc mong nhận bản tin
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Từ những phân giải thâm sâu của ba ngôi báu nếu chúng ta, từng
mỗi người hằng chiêm nghiệm. Hãy trở về tự thân mà quyết tâm
Hành trì, Hạ thủ Công phu thì chúng ta sẽ thấy được sự Nhiệm mầu
của Đạo Phật. Bây giờ từng cánh hoa Ưu Đàm đem hương Thơm
xây dựng Ngôi Nhà Tâm Linh. Rồi đây chúng ta mới có được Ý
nghĩa của câu thơ:
“Mái chùa che chở hồn Dân tộc
Nếp sống muôn đời của Tổ tông”
Đừng nghĩ chúng ta với tâm trạng ỷ lại tiêu cực “ Bụt Nhà Không
Thiêng” mà hãy nghĩ quả quyết như Đức Phật đã nói: “Ta là Phật đã
thành, chúng sanh là Phật sẽ thành”. Kho tàng Linh diệu, Vô gía
chúng ta Dám và Mạnh dạn “ Hành Trì, Tinh Tấn “ luôn mãi không
ngừng nghỉ để trở về nương tựa, bảo trì Kho-Tàng-Châu-Báu-PhậtPháp-Tăng. Chứ không Vì “ Hướng Ngoại Tìm Cầu “ như” Mò Kim
Đáy Giếng”
Tự Tâm Giác, Minh-Tâm-Kiến-Tánh ắt phải là Phật hiện diện trong
ta. Tự Tâm Chánh, Tâm không mê muội, Trí-Tuệ hiện rõ phân minh
vô ngại. Tự Tâm Tịnh, Viên Dung Hòa Hợp. Ấy ắt phải là ba Pháp
môn đi đến bờ Giác Ngộ Giải Thoát. Hay Thay! Chúng ta hãy trở về
nương tựa Phật Pháp Tăng, ba cánh cửa dù Đốn-Tiệm có khác
nhưng vẫn đạt được sự cứu cánh Viên Mãn Vô Thượng Bồ Đề. Trở
về Tự Tâm, tiếng chuông huyền diệu đưa ta đến sự Tỉnh Thức Giác
Ngộ Rốt Ráo.
Trí-Không

Nhớ Trọng Ân Thầy
Nhớ Thầy bút mực nghẹn lời
Thương Thầy vần chữ lạc rơi chốn nào
Quý Thầy giấy trắng nghẹn ngào
Trọng Thầy lời viết xôn xao lạ thường
Ân Thầy giảng dạy vô lường
Thầy về cõi niết tây phương độ đời
Nhớ Thầy vội gạt lệ rơi
Thương Thầy tâm thắt nghẹn lời tiến lên
Quý Thầy tất nguyện vững bền
Trọng Thầy gìn giữ tảng nền Pháp-Quang
Ân Thầy khuyên giảng cưu mang
Thầy ơi, từng chữ bia vàng khắc ghi.
Nhớ Thầy, Xuân đến Đông đi
Thương Thầy lời chúc âm-ghi thấm nhuần
Quý Thầy khuyên giảng vui Xuân
Trọng Thầy thương trẻ kém phần hên may
Ân Thầy dâng nén nhang này
Thầy soi sáng suốt giải bày hướng đi
Diệu Khang (Xuân Tân Mão)

Tất cả hướng về sự nghiệp KHAI SƠN chùa
Pháp-Quang của Cố Hòa Thượng Thích Trí Hiền.
TRUNG TÂM PHẬT GIÁO KHUÔN-VIỆT
CHÙA PHÁP-QUANG
1004 SMALL STREET
GRAND PRAIRIE, TX 75050
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