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THÔNG BẠCH
LỄ HỘI PHẬT-ĐẢN NĂM TÂN MÃO
Trước Kỷ Nguyên 624 năm, Ngày Trăng Tròn tháng 4, Đức Bổn Sư Thích Ca
MÂU NI PHẬT THỊ-HIỆN nơi Sa Bà "ngũ trược ác thế: KHAI THỊ chúng
sanh, NGỘ NHẬP TRI KIẾN của các Đức Như Lai, liễu thoát SINH-TỬ KHỔ".

Tất cả
hướng về
sự nghiệp
KHAI SƠN
Chùa
Pháp-Quang
của
Cố Hòa Thượng
Thích Trí Hiền

Để TRI ÂN công ơn HÓA ĐỘ sâu dầy của ĐỨC PHẬT, Trung Tâm Phật Giáo
Khuôn-Việt long trọng tổ chức Lễ Hội và Văn Nghệ PHẬT ĐẢN năm thứ
2635, vào lúc 11 giờ sáng Chủ Nhật, ngày 22 tháng 5 năm 2011 (nhằm
ngày 20 tháng 4, Tân Mão) tại Chùa Pháp Quang, 1004 Small Street, Grand
Prairie, Texas.
"Người thực-nghiệm như thật Chính Pháp, là người Tri-Ân, Cúng Dường
Như Lai cao quý nhất." Vì thế, Trung Tâm sẽ tổ chức các Khóa Tu-Học Tuệ
Tạng từ 15 tháng 4 đến Rằm tháng Bảy năm Tân Mão để Phật tử cùng HỌC
ĐẠO, SỐNG ĐẠO Như Pháp Tri-Hành.
Trung Tâm Phật Giáo Khuôn Việt trân trọng kính thông bạch quý Đạo Hữu
Phật tử tường tri, cùng về Chùa Pháp Quang cúng dường nguyện cầu Lễ Hội
Phật Đản và tham dự các Khóa Tu Học để cùng Triêm Ân Phước Lạc.
Ngưỡng nguyện Đức Phật chứng minh gia hộ quý Đạo Hữu cùng bảo quyến
vạn sự Kiết Tường, Bồ Đề Tâm tăng trưởng.
Trân Trọng,
Trung Tâm Phật Giáo Khuôn Việt
Thượng Tọa Thích Nguyên Tâm

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 1

Chương Trình
Đại Lễ Phật Đản
(Ngày 22 tháng 5 năm 2011
Nhằm Ngày 20 tháng 4 ÂL)

10 giờ: Khóa Lễ Đặc Biệt của GĐPT Pháp Quang
11giờ:

Chuông Trống Bát Nhã,
Khai Mạc Lễ Hội Phật Đản
 Lễ Dâng Hoa Cúng Dƣờng Phật Đản
 Niệm Hƣơng Bạch Phật
 Tụng Nghi Thức Khánh Đản
 Lễ Tắm Phật
 Diễn Văn Khai Mạc của Đại Diện Công Đồng
Phật Tử Pháp Quang
 Đạo Từ của Thƣợng Tọa Thích Nguyên Tâm
và Chƣ Tôn Đức
 Văn Nghệ Mừng Phật Đản
do GĐPT Pháp Quang trình diễn
 Thụ Lộc Nhƣ Ý

3 giờ 30: Lễ Quy Y Tam Bảo*
và Lễ Thí Thực Cô Hồn
Lễ Tất (Hoàn Mãn) Phật Đản

Ban Tổ Chức
c Lễ Hộii Phậtt Đản
Kính Thông Bạch
*Xin ghi tên trước

CHƢƠNG TRÌNH HÀNH ĐẠO
Chùa Pháp Quang
Hàng Ngày
Khóa Sáng:
Khóa Tối:

Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Tịnh Độ

Hàng Tuần
Thứ Bảy:
Huân-Tu Tịnh-Nghiệp
Chủ Nhật:
10 giờ sáng: Khóa Lễ của GĐPT Pháp Quang
- Trƣờng Việt Ngữ Pháp Quang
- Tiến cúng các vị Chân Linh
12 giờ trƣa: - Khóa Lễ Công Đồng Phật Tử
- Thụ Lộc
Hàng Tháng
Tuần thứ nhất và thứ ba: Các khóa lễ Tụng Giới
dành cho các Cƣ Sï Phật Tử
Tâm Nguyện: "An tâm lập mệnh" tạo duyên lành
"Tƣ Lƣơng Phúc Đức" cho hiện tại, tƣơng lai và
hồi hƣớng công đức báo ân Phụ Mẫu và Tiên Tổ:
"Kinh Di Đà Sinh Tịnh Độ".
Công Đồng Phật Tử
Kính Thông Bạch
TRUNG TÂM PHẬT GIÁO KHUÔN-VIỆT

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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Thông Báo:
U

U

 Sƣ Ông Thích Trí Hiền Học Bổng (Venerable Thích Trí Hiền Scholarship)
Hai (2) học bổng sau đây đã đƣợc thiết lập, dành riêng cho những học sinh Trung Học Lớp 12, sẽ ra
trƣờng Tháng Năm, 2011 và đã đƣợc nhận vào Đại Học:
 Học Sinh Ƣu 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 thƣởng (Amount): ........................................ $500
Hạn nộp đơn (Deadline): ....................... May 31, 2011
Ngày trao thƣởng (Award Date): ........ June 12, 2011*
Mẫu thể lệ và đơn có sẵn tại Chùa hoặc in ra từ trang nhà Hwww.chuaphapquang.org.
(*) Ngày trao thƣởng sẽ là Chủ Nhật 12 tháng 6, 2011 thay vì Thứ Bảy 11 tháng 6 nhƣ đã loan báo trƣớc đây

 Lễ Tiểu Tƣờng của Cố Ân-Sƣ Hòa Thƣợng thƣợng Trí hạ Hiền và Lễ Khánh Thành Quán-Âm-Linh-Viện Theo tinh-thần buổi họp ngày 13 tháng 3 năm 2011 và buổi họp ngày 20 tháng 3 năm 2011, Lễ Tiểu Tƣờng của
Cố Ân-Sƣ Hòa Thƣợng thƣợng Trí hạ Hiền và Lễ Khánh Thành Quán-Âm-Linh-Viện sẽ đƣợc tổ chức vào cuối
tuần 30, 31 tháng 07, 2011. Thƣ cung thỉnh Chƣ Tôn Đức và thông báo chi tiết về chƣơng trình hai buổi Lễ
nầy, sẽ đƣợc loan tải sau.

 Đặc San: Kỷ-Niệm Sư Ông Và Khánh Thành QALV - để thành hình tập Đặc San này đúng vào dịp Lễ
Tiểu Tƣờng của Cố Sƣ Ông (Thứ Bảy, Ngày 30 Tháng 7, Năm 2011), Ban Biên Tập phụ trách cho Đặc
San đã đƣợc phối hợp và gồm có:
Trƣởng Ban: Chị Diệu-Khang Trần Đoan-Hạnh
Phó T.B.: Chị Đoan-Ngọc Nguyễn Thị Hải-Vân
Phó T.B.:
Anh Quảng-Độ La Hùng Cƣờng
Cố Vấn:
Chị Tâm-Phùng Đoàn Thị Bƣớm
Phó T.B.:
Anh Minh-Quang Đoàn-Thanh Phong
Cố Vấn:
Anh Phúc-Tâm Trịnh Ngọc Bằng
Chúng tôi tha thiết kêu gọi Quý Phật-Tử, Quý Huynh-Trƣởng, Đoàn-Sinh Gia-Đình Phật-Tử gởi bài về Chùa
hoặc qua email: banbientap-dacsan@chuaphapquang.org càng sớm càng tốt, thời hạn chót là Ngày 5 Tháng 6,
Năm 2011 để chúng tôi có đủ thì giờ xắp sếp, và thực hiện ấn bản, cho kịp ngày lễ.

Tin Tức:
 Tài Chánh - Anh Kiểm Soát Gia (Comptroller) và
Chị Thủ Quỹ làm việc với nhau thật tích cực để ghi
rõ tất cả những chi thu hàng tháng theo đúng tiêu
chuần của Văn Phòng Thuế Vụ (IRS). Anh Kiểm
Soát Gia đã và đang làm việc với một hãng CPA
Firm mà thỏa thuận xem lại hồ sơ của Ngân Quỹ
Chùa từ tháng 8 năm 2010 cho tới hiện tại; và
đồng thời đang lo việc khai thuế. Bên cạnh là bảng
tóm tắt chi thu của tháng 1, tháng 2 và tháng 3 năm
2011.

 Ban Âm-Thanh và Ánh Sáng đang nghiên cứu hệ
thống thâu hình để kiểm soát sự an ninh của Chùa
thêm phần chu đáo. Ngoài ra các anh đã chuẩn bị
xong giàn âm thanh cho Chƣơng Trình Văn Nghệ
Lễ Phật Đản sẽ đƣợc tổ chức ngày 22 tháng 5,
năm 2011.

 Ban Bảo Trì vẫn làm việc không nghỉ mỗi cuối tuần, từ ngoài vƣờn cho đến bên trong, cho đến giờ Lễ Đại
Chúng mới vào. Để đáp ứng với khí hậu mùa Xuân, các anh bân bịu hàng tuần lo tỉa cây, cắt cỏ và nhổ cỏ dại.
Các anh đã áp dụng kế hoạch bài trừ cỏ dại rất là hay bằng cách trải thảm và đá nhỏ trên những mảnh đất
chung quanh Vƣờn A Di Đà, trông đẹp hẳn lên. Các anh cuối tuần nào cũng cần cù lo cho việc bảo trì ngôi
Chùa yêu quý, thật là công đức vô lƣợng từ ý nghĩ và đến việc làm. Anh Quang chủ hãng cắt cỏ QTC FenceMọi 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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Yard & Landscaping Company – Fort Worth, Texas đã hoan hỷ đóng góp bằng cách cho ngƣời đến cắt cỏ
cho Chùa trong tuần vừa qua và đã hứa sẽ lo việc cắt cỏ cho Chùa mỗi 2 tuần 1 lần từ nay, xin tán dƣơng công
đức của Anh Quang.

 Ban Kiến Thiết - Ngôi Quán-Âm-Linh Viện đã hoàn tất, ngoại trừ bục thờ và sàn nhà, BKT đang tham khảo ý
kiến với nhà thầu về xây bục chắc chắn để có thể chịu đựng đƣợc sức nặng của 1 Tƣợng Thiên Thủ Thiên
Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát cao 3m8 và nặng trên một tấn và 24 tƣợng nhỏ cao 1m2 nặng (12 tƣợng từ Taiwan,
mỗi tƣợng nặng khoảng 68 kg và 12 tƣợng từ VN bằng gỗ mít, mỗi tƣợng nặng trên 300 kg). BĐH và BKT
đang hy vọng là các tƣợng sẽ đƣợc chuyển bằng đƣờng thủy từ VN sẽ đến chùa khoảng cuối Tháng 6 để có
thể tiếp tục lo việc tổ chức Lễ Khánh Thành vào Chủ Nhật Ngày 31, tháng 7, năm 2011 (sau Ngày Giỗ Đầu của
Sƣ Ông).
Sau đây là tấm hình mới nhất, ngân quỹ và chi phí đã trả cho Infinite Life, Inc., nhà thầu xây cất QALV:

Phật-tử Pháp-Quang tiếp tục nỗ lực Xây Quán Âm-Linh-Viện.
 Ban Nghi Lễ đã may mắn cung thỉnh đƣợc Đại Đức Thích Pháp-Lạc về Chùa hƣớng dẫn đại chúng Tụng Kinh
trong suốt 6 tuần lễ qua (từ 27 tháng 3 tới 01 tháng 5, năm 2011). Chúng con hàng Phật Tử Chùa Pháp Quang
xin thành kính tri ân công đức vô lƣợng vô biên của Thầy và ngƣỡng mong rằng trong tƣơng lai, Thầy hoan hỷ
tiếp tục về Chùa Pháp Quang thƣờng xuyên để hƣớng dẫn chúng con cũng nhƣ GĐPT trong những buổi Tụng
Kinh Niệm Phật và đặc biệt là tổ chức đƣợc những buổi thuyết pháp bằng Anh Ngữ giúp thanh, thiếu niên và
GĐPT thăng tiến nhanh chóng trên con đƣờng tu học.

 Ban Tao Soạn Mỗi cuối tuần đều có 2-3 phụ huynh và quý Phật Tử thay phiên phụ trách việc nấu nƣớng bữa
cơm chay thanh đạm cho GĐPT cùng quý Phật Tử viếng Chùa. Theo sự yêu cầu của hãng bảo hiểm, Ban Tao
Soạn cũng đã hoàn tất việc thuê ngƣời kiểm soát (inspector) và dùng máy để rửa hệ thống hút hơi trong bếp.
Với số lƣợng đoàn sinh càng ngày càng tăng, Ban Tao Soạn thiết tha kêu gọi sự trợ duyên, góp sức của Quý
Phụ-Huynh, Quý Phật-Tử để chúng tôi tiếp tục thực hành bổn phận nuôi dƣỡng tuổi trẻ Việt. Có nhiều phƣơng
tiện trợ duyên nhƣ Tịnh Tài: góp hiện kim để chúng tôi đi chợ, nấu nƣớng. Tịnh Vật: các em lúc nào cũng cần
những thứ quan trọng nhƣ ly uống nƣớc, nỉa, muỗng, giấy lau tay, giấy đi cầu, gạo, muối, đƣờng, nƣớc tƣơng
v.v... Ban Tao Soạn vẫn tiếp tục cần ít nhất mỗi tuần có hai phụ-huynh đến giúp cắt rau cải nấu nƣớng. Ban
Tao Soạn xin chân thành ghi ơn tạc dạ. Ban Tao Soạn cũng không quên công lao khó nhọc của Đoàn ThiếuNam và Đoàn Thiếu-Nữ thay phiên nhau giúp chúng tôi hàng tuần, hy vọng các em tiếp tục dậy sớm một chút
khi đến phiên của mình. Thật là công đức vô lƣợng,
Trong ngày Đại Lễ Phật-Đản Quý Phật-tử, Quý Phụ-Huynh phát bồ-đề tâm, cúng dƣờng thức ăn và vật dụng
cần thiết xin mang đến Chùa vào lúc 11 giờ trƣa Chủ Nhật, ngày 22 tháng 05, 2011, nhƣ vậy chúng tôi sẽ có đủ
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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thời giờ chuẩn bị Thọ Trai cho đại chúng. Chúng tôi thành kính ghi ơn và tán dƣơng công đức sâu dầy của
Quý-vị.

 Ban Thông Tin tiếp tục hăng say hoạt động để lo hoàn thành những chƣơng trình lễ theo Lịch Trình Sinh Hoạt
trong các tháng tới. Website vẫn đƣợc bổ túc với những bài vở và hình ảnh mới; tuy nhiên sẽ nghiên cứu để bổ
túc thêm nhiều chi tiết nhƣ những bài vở và nhạc Phật-Giáo cùng những nhạc dân tộc nhƣ hoà tấu và các loại
nhạc cổ (bầu, tranh, sáo) v.v... Ban Thông Tin cũng rất mong đƣợc sự đóng góp của quý Phật Tử xa gần từ bài
vở tới ý kiến để trang nhà (website) và bản tin đƣợc thêm phần phong phú.

 Ban Xã Hội & Từ Thiện đã nhanh chóng lo gửi vòng hoa Phân Ƣu tới Chùa Bát Nhã ngay sau khi đƣợc tin Đại
Lão Hòa Thƣợng Thượng Trí Hạ Chơn viên tịch ngày 14 tháng 3, 2011.

HOẠCH ĐỊNH TƢƠNG LAI:
 Lịch Trình Sinh hoạt của Chùa và GĐPT Từ Tháng 5 tới hết Tháng 8, 2011 (có thể có thay đổi nếu cần thiết):
Tháng
Tháng 5

Tháng 6

Hành Sự của BĐH và các Ủy Ban
- Khóa Lễ Đại Chúng Hàng Tuần

Ghi Chú
Ngày 1

Hành Sự của GĐPT
- Ngày Quán Niệm Gia Đình – Hƣớng về
Phật Đản
- Thi Giữa Khóa: Lớp Phật Pháp
- Lễ Quy Y cho Đoàn Sinh Mới

- Khóa Lễ Đại Chúng Hàng Tuần

Ngày 8

- Hƣớng Về Lễ Phật Đản (Tu Bát Quan
Trai)
- Khóa Lễ Đại Chúng Hàng Tuần Hƣớng
Về Lễ Phật Đản (15/4 ÂL: 17/5/11)
- Đại Lễ Phật Đản
- Khóa Lễ Đại Chúng Hàng Tuần
- Hạn chót nạp đơn cho Học Bổng

Ngày 14 (T.Bảy)
Ngày 15

- Lễ Phát Nguyện cho Đoàn Sinh Mới

Ngày 22
Ngày 29
Ngày 31

- Lễ Phật Đản & Chƣơng Trình Văn Nghệ
- Sinh Hoạt Hàng Tuần
- Sinh Hoạt Hàng Tuần

- Khóa Lễ Đại Chúng Hàng Tuần

Ngày 5

- Khóa Lễ Đại Chúng Hàng Tuần và
Phát 2 Học Bổng (Sƣ Ông Thích Trí
Hiền Scholarships)
- Khóa Lễ Đại Chúng Hàng Tuần
Khóa Lễ Đại Chúng Hàng Tuần

Ngày 12

- Sinh Hoạt Hàng Tuần
- Ngày Tu Học Ban HTr.
- Lễ Mãn Khóa Trƣờng Việt Ngữ & Tiệc
Mừng Đ/S Tốt Nghiệp Trung Học

Ngày 18-22
Ngày 19
Ngày 26

- Khóa Tu Học HTr. & Đ/S Ngành Thiếu BHD Miền Tịnh Khiết

- Khóa Lễ Đại Chúng Hàng Tuần

Ngày 3

- Sinh Hoạt Hàng Tuần
- Khóa Tu Học Mùa Hè toàn Gia Đình - Để
tƣởng nhớ những ngày “Sống với Thầy”
của Cố Hòa Thƣợng CVGH

Ngày 11

Tháng 7

Ngày 9-10

Tháng 8

- Khóa Lễ Đại Chúng Hàng Tuần
- Hƣớng Vễ Lễ Vía Đức Quán Thế Âm Bồ
Tát (Tu Bát Quan Trai, Lễ Ngũ Bách
Danh)
- Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát (19/6 ÂL:
19/7/11)
- Khóa Lễ Đại Chúng Hàng Tuần
- Lễ Tiểu Tƣờng - Sƣ Ông
(28/6 ÂL: 28/7/11)
- Lễ Khánh Thành QALV
- Khóa Lễ Đại Chúng Hàng Tuần
- Huân Tu Tịnh Nghiệp (Hồi Hƣớng: Cha
Mẹ, Cửu Huyền Thất Tổ)
- Đại Lễ Vu Lan (15/7 ÂL)
- Khóa Lễ Đại Chúng Hàng Tuần
- Hƣớng Vễ Lễ Vía Đức Địa Tạng (Huân
Tu Tịnh Nghiệp)
- Vía Đức Địa Tạng (29/7 ÂL: 28/8/11)

Ngày 10
Ngày 16 (T.Bảy)

- Sinh Hoạt Hàng Tuần

Ngày 17

- Du Ngoạn Gia Đình

Ngày 24
Ngày 30 (T.Bảy)

- Sinh Hoạt Hàng Tuần

Ngày 31 (C.N.)
Ngày 7
Ngày 13 (T.Bảy)

- (Chuẩn bị Đại Lễ Vu Lan & Hướng về
Ngày Ngoan)
- Sinh Hoạt Hàng Tuần

Ngày 14
Ngày 21
Ngày 27

- Ngày Ngoan & LỄ VU LAN BÁO HIẾU
- (Chuẩn bị Chu Niên XXXI)
- Sinh Hoạt Hàng Tuần

Ngày 28

- Sinh Hoạt Hàng Tuần
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 Vƣờn Nhật - BĐH sẽ thu xếp một buổi họp với ban Kiến Thiết và Bảo Trì sau Lễ Phật Đản để bàn tính khi nào
có thể bắt đầu việc này. Các anh trong Ban Bảo Trì đã quyên đƣợc một số tiền để tạc tƣợng Sƣ Ông.

GĐPT - Chƣơng Trình Sinh Hoạt của GĐPT Pháp Quang (Từ Tháng 3/2011 đến Tháng 4/2011)
 Tháng 3 năm 2011 - Trại Dũng Đoàn Thiếu Nam - Để noi theo hạnh Dũng của Thái Tử Tất Đạt Đa, Đoàn
Thiếu Nam đã tổ chức Trại Dũng tại Cleburne State Park vào ngày 19-20 tháng 3. Đất trại nằm tại thành
phố Cleburne cách Grand Prairie khoảng một tiếng lái xe. Các em đã tổ chức thi đua trò chơi nhỏ, trò chơi
lớn trong tình thần đồng đội. Các em đã cùng nhau ôn lại những hình ảnh, kỷ niệm vui buồn của Đoàn
trong giờ Lửa Trại.
 Tháng 4 năm 2011 - Ngày Tu Học mùa Xuân cho Ban Huynh Trƣởng - Ngày Tu Học mùa Xuân đã
đƣợc tổ chức vào ngày 2 tháng 4. Chƣơng trình gồm có lễ Sám Hối Hồng Danh Chƣ Phật, lễ Tụng Giới,
chia sẽ về phƣơng pháp đối trị với cơn giận, và giờ pháp về “Trạng Thái Thần Thức khi Lâm Chung”. Đặc
biệt, với sự cung thỉnh của các anh chị, Thƣợng Toạ Thích Đạo Tâm, viện chủ chùa Phật Quốc và Thanh
Tịnh Tâm, đã đến và hƣớng dẫn bài pháp này. Với những lời giảng rõ ràng và những thí dụ dễ hiểu,
Thƣợng Toạ đã cho các anh chị thấy diễn tiến của trạng thái thần thức trƣớc và sau khi lâm chung. Thầy
cũng chia sẻ hiệu quả của sự khai thị để thần thức có thể đƣợc ra đi trong sự an lạc. Các anh chị rất thích.
Anh chị cho biết nhờ bài pháp này các anh chị hiểu rõ ý nghĩa của sự hộ niệm, để có thể hộ niệm hiệu quả
hơn, và cũng để chuẩn bị cho cuộc ra đi cho chính cá nhân mình.
 Tháng 4 năm 2011 - Ngày Thụ Huấn Đội/Chúng/Đàn Trƣởng và Phó - Theo nhu cầu của Gia Đình một
số em Đoàn Sinh đã đƣợc đề cử lên thành Đội/Chúng/Đàn Trƣởng và Phó trong năm qua. Để các em có
khả năng hƣớng dẫn Đội/Chúng/Đàn, Gia Đình đã tổ chức Ngày Thụ Huấn vào ngày 9 tháng 4. Các em đã
đƣợc hƣớng dẫn về hành chánh, cách thức tự trị Đội/Chúng/Đàn, tƣ cách, tác phong, và niềm tin của
Trƣởng và Phó. Ba mƣơi hai Đoàn Sinh đã về tham dự ngày Thụ Huấn năm nay.
 Tháng 4 năm 2011 - Hƣớng về Phật Đản - Để chuẩn bị cho Đại Lễ Phật Đản vào ngày 22 tháng 5, Gia
Đình Phật Tử Pháp Quang đang chuẩn bị những chƣơng trình hƣớng về Phật Đản. Gia Đình sẽ tổ chức
một ngày Quán Niệm cho toàn Gia Đình vào đầu tháng 5 để các em có cơ hội thực tập chánh niệm và hạnh
Tinh Tấn và Từ Bi của Đức Bổn Sƣ. Các Đoàn cũng đang tập dƣợt các màn ca, vũ, kịch để đóng góp vào
chƣơng trình văn nghệ do Chùa tổ chức.

Hãy Phất Cao Ngọn Cờ SEN TRẮNG
Cho Khỏi Thẹn Với Lòng, Với Tổ Chức, Với Dân Tộc Và Đạo Pháp
Bài Vở:
Mùa Phật Đản Tƣởng Nhớ Thầy
Phật Đản năm nay vắng bóng Thầy
Sân Chùa, bia đá, cảnh cùng cây
Như sẻ chia chung niềm tưởng nhớ
Dáng xưa, lời giảng nghĩa sâu dầy.
Phật Đản năm rồi Chùa vui nhộn
Bốn phương Phật tử tụ về đây,
Không ngờ dịp ấy là lần chót
Mừng Lễ Đản Sanh, nấp bóng Thầy.

Kính mừng Lễ Khánh Đản năm nay
Tụng kinh niệm Phật tưởng nhớ Thầy
Hình ảnh từ lương cười nhân ái
Hỷ xả Bồ Đề tâm chẳng lay
Nhìn cờ Sen Trắng bay trong gió
Tưởng nhớ Thầy xưa mắt bỗng cay
Dưới mái yêu thương Thầy đã tạo
Nguyện cùng tu học giữ lòng ngay.
Diệu-Khang & Diệu-Chân
Phật Đản 2635 (26-4-2011)
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Nhớ Phật Vào Ngày Lễ Vesak

Tác giả : Thích Nữ Giới Hương

Cách xa dù mấy nhịp cầu
Đến ngày Phật đản năm châu cũng gần.
Dù ai buôn bán đâu đâu
Nhớ ngày Phật đản rủ nhau mà về.
Đúng thế! Là ngƣời Phật tử chúng ta không ai không nhớ ngày lễ Vesak phải không?
Vesak là tiếng Pali, tên của một tháng, thƣờng trùng vào tháng năm dƣơng lịch.
Vesak cũng là tên của một ngày tức ngày Phật đản hay ngày Giáng sinh của Đức
Phật, là một ngày có ý nghĩa trọng đại nhất đối với hàng Phật tử chúng ta trên khắp
thế giới. Vâng! Chính đúng vào ngày này cách đây 26 thế kỷ, thái tử Sĩ-đạt-đa thần
thái tinh anh, khôi ngô tuấn tú với ba mƣơi hai tƣớng tốt và tám mƣơi tƣớng phụ đã ra
đời tại vƣờn thƣợng uyển Lâm-tì-ni gần thành Ca-tì-la-vệ, Ấn độ nay thuộc vƣơng
quốc Nepal. Vừa bƣớc ra từ hông phải của mẫu hậu, ngài đã kiễng gót trên bảy đóa
hoa sen với một tay chỉ trời, một tay chỉ đất thốt lên lời nói bất hủ rằng:
Ta là bậc cao nhất trên đời,
Ta là bậc quý nhất trên đời,
Ta là bậc chí tôn trên đời.
Sự sanh ra của Ta, kiếp này là kiếp cuối cùng.
Nay Ta chẳng còn tái sanh nữa.
(Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn,
Vô lượng sanh tử ư kim tận hỷ).
Chữ 'Ta' ở đây chúng ta có thể hiểu nhƣ Niết bàn của đại thừa,
nghĩa là bốn đức của chân thƣờng, chân lạc, chân ngã và chân
tịnh. Đức Phật ra đời chỉ vì muốn khai thị cho chúng ta ngộ nhập
Phật tri kiến tức thấy đƣợc bốn đức tánh của niết bàn này, chỉ cho
chúng sanh biết 'Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ
thành'. Đó là lý do trong kinh Pháp Hoa, phẩm 20, Bổ tát Thƣờng
Bất Khinh mỗi khi gặp bất cứ ai cũng đều cung kính lễ bái thƣa
rằng: 'Tôi không bao giờ dám khinh quý ngài, vì tƣơng lai quý ngài
sẽ thành Phật', nghĩa là tất cả chúng sanh cuối cùng và chắc chắn
sẽ đạt Phật quả nếu chúng ta muốn. Thành Phật là đạt niết bàn,
là đạt cái 'Ta' này và chỉ có niết bàn và 'Ta' là hơn hết; chỉ có giác
ngộ, bậc Giác ngộ là tôn quý hơn hết. Đó là chỗ cứu cánh tối hậu
của Phật giáo. Đó là bản tuyên ngôn đầu tiên, là chân lý tuyệt đối
hằng hữu mà Đức Phật sơ sanh muốn giao phó, khai thị cho
chúng ta từ ngàn xƣa cho đến ngày nay và mãi mãi về sau.
Nhắc đến lễ Vesak, lòng chúng ta nhƣ tràn đầy niềm hoan hỷ và
thành kính vô biên. Chúng ta nhƣ sống lại thời xa xƣa cách đây
hơn 26 thế kỷ, nhƣ chiêm ngƣỡng lại khung cảnh thiêng liêng khi
thái tử Sĩ-đạt-đa sơ sanh giáng thế trong ánh nắng của buổi bình
minh lấp lánh, trong không khí vui tƣơi tƣng bừng của thiên nhạc,
chim hót, trăm hoa đua nở tại khu vƣờn thƣợng uyển Lâm-tì-ni…
tất cả nhƣ hân hoan đón chào Bậc tuệ giác vô song, bậc đại vĩ
nhân mở đầu cho một kỷ nguyên của an lạc và giải thoát ra đời.
Thành tâm kính lễ Ngài
Một đóa hoa đẹp nhất và quý nhất trong vƣờn hoa nhân loại.
Nam Mô Đẩu Xuất Giáng Trần, Lâm Tì Ni Thị Hiện, Ta Bà Giáo
Chủ, Bổn Sƣ Thích Ca Mâu Ni Phật.
(Trích Sách "Hoa Tuyết Milwaukee", Thích Nữ Giới Hƣơng,
trang 37-39, Nhà Xuất Bản Văn Hóa Sài Gòn, 2008)

Kỷ Niệm Mùa Đản Sanh
Mùa Phật Đản lại về trên thế giới
Triệu triệu người đang chào đón hân hoan
Kỷ Niệm ngày Đức Từ Phụ Đản Sanh
Khắp năm châu nơi thế giới ta bà
Đoàn con Phật trong lòng vui rộn rã
Hướng vọng về vườn Lâm Tỳ Ni kỷ niệm
Ngày Cha Lành Từ Phụ Đản Sanh
Một quá khứ hơn hai nghìn năm trước
Đến bây giờ và mãi mãi về sau
Còn vang mãi, lòng từ bi vô lượng
Luôn tỏa ngời trong khắp cả mười phương
Đấng Cha Lành thị hiện độ chúng sanh
Cuộc đời Ngài là Pháp mầu vi diệu
Trí tuệ Ngài như vần dương chiếu sáng
Giáo pháp Ngài thâm dịu tỏa muôn nơi
Để dẫn dắt chúng sinh vào Phật đạo
Cho muôn loài vượt khỏi bến sông mê
Và lên đến bên kia bờ giải thoát
Xa cuộc đời bể khổ trầm luân
Từ nghìn xưa cho đến vạn nghìn sau
Ơn cứu độ của Ngài luôn tỏa khắp
Nên ngàn đời vang vọng mãi không thôi
Và bây giờ mùa Đản Sanh lại đến
Con cúi đầu kính lạy ơn Ngài
Xin soi sáng trong ba đường, sáu nẻo
Chúng sinh còn vất vưởng đau thương
Sớm quay về Phật Pháp để tu hành
Cầu giải thoát, xa cuộc đời đau khổ
Để muôn loài được sống thật bình an
Không chiến tranh, không đao binh thù hận
Và thiên tai, động đất cũng tiêu trừ
Cho chúng sinh trên thế giới an-lành
Sống hạnh phúc trong hào quang của Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Viết tại Colleyville - Ngày 27-4-2011
Mật Hạnh
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Lời
tự tình
của
hạt cát

Nằm nhìn lên bầu trời
ôi mịt mù cao rộng
đi vào cõi vô cùng
là thực hay là mộng

Tôi chỉ là hạt cát
cuốn theo gót chân người
bay lẫn vào trong gió
theo giòng đời chơi vơi

Ngàn vạn những vì sao
lóng lánh trên trời cao
cũng chỉ như hạt cát
bên bờ biển lao xao

Mang thân là cát bụi
cát bụi mà biết đau
biết cả tình gắn bó
biết nhỏ giọt lệ sầu

Vạn vật đồng nhất thể
tương thuộc quấn quít nhau
hóa sinh và sinh hóa
tiếp trước và nối sau

Hạt cát trong sa mạc
chơ vơ nằm cô đơn
vô tình cơn gió lọan
cuốn theo triền dốc trơn

Kiếp người là hạt bụi
cuốn trong bể trần ai
xoay trong vòng sinh diệt
còn gì ở tương lai

Hôm nay ở chốn này
ngồi nhìn đám mây bay
nhớ đến muôn năm trước
ai đã từng ngồi đây
Tánh không thường tĩnh lặng
tương thuộc thành tương sinh
vãn kiếp trong một niệm
phân biệt gì tử sinh
Suốt một đời tìm đạo
là một cơn mộng du
làm gì có chắp nối
làm gì có thiên thu ...
Phúc Tâm.

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