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THÔNG BẠCH
LỄ TIỂU TƯỜNG CỐ SƯ ÔNG
và LỄ KHÁNH THÀNH QUÁN ÂM LINH VIỆN
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Thắm thoát đã gần đến một năm ….

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

Tâm nguyện của Cố Ân-Sƣ: ”mong sao trong tƣơng lai Quán-Âm-Linh-Viện là
”cánh cửa phổ biến”, dành cho tất cả mọi ngƣời qua cánh cửa đó để vào CON
ĐƢỜNG CHÍNH ĐẠO. Vƣợt qua mọi thử thách khó khăn, sau một năm đầy
sóng gió, bỏ lại những nuối tiếc, nhớ thƣơng vơi đầy, Quán-Âm-Linh-Viện
sừng sững dƣới nắng mƣa, và sẵn sàng mở “cánh cửa phổ biến” cùng ngày
Lễ Tiểu Tƣờng của Sƣ Ông.
Trung-Tâm Phật-Giáo Khuôn-Việt trân trọng kính mời Quý Đạo-Hữu, ThânHữu, Tín-Hữu, Phật-Tử hoan-hỷ quang lâm tham dự Lể Tiểu-Tƣờng của Sƣ
Ông (Thứ Bảy Ngày 30 tháng 7, Năm 2011), và Lễ Khánh-Thành Quán-ÂmLinh-Viện Pháp-Quang (Chủ Nhật, Ngày 31 tháng 7, Năm 2011)
Chúng tôi tâm thành tri-ân sự trợ duyên của quý vị từ ngày vận động khởi
công kiến-thiết Quán-Âm-Linh-Viện cho đến lúc viên thành, dầu sự vắng mặt
của Sƣ-Ông cũng không làm lay chuyển nổi lòng thành tha-thiết của quý vị.
Chúng tôi mong chờ đƣợc đón tiếp chƣ Phật-Tử, nhƣ một sợi dây thân ái,
cùng hƣớng về công-hạnh của cố Ân-Sƣ, tập sống với chất liệu Quán-Âm lợi
mình, lợi ngƣời.

Trân Trọng,
Sa Môn Thích Nguyên Tâm
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

Chƣơng Trình
Lễ Khánh Thành
Quán Âm Linh Viện

Chƣơng Trình
Lễ Tiểu Tƣờng của Sƣ Ông
Thứ Bảy - Ngày 30 tháng 7, 2011

Chủ Nhật - Ngày 31 tháng 7, 2011

10:30am- Đón tiếp Phật Tử & Quan Khách
10:50am- Đại Hồng Chung &
Ba HồiChuông Trống Bát Nhã

10:30am- Đón tiếp Phật Tử & Quan Khách
10:50am- Đại Hồng Chung &
BaHồi Chuông Trống Bát Nhã

10:55am- Cung Thỉnh Chƣ Tôn Đức Tăng Ni

10:55am- Cung Thỉnh Chƣ Tôn Đức Tăng Ni

11:00am- Bắt Đầu Chƣơng Trình
Nghi Lễ Tiểu Tƣờng Sƣ Ông

11:00am- Cắt Băng Khánh Thành QALV

11:05am- Dâng Hoa Cúng Sƣ Ông

11:10am- Hát Bài “Quán-Âm Đại Nguyện”

11:10am- Niệm Hồng Danh Bạch Phật

11:15am- Diễn Văn Khai Mạc của ĐH
Tổng Thƣ Ký

11:40am- Đạo Từ của Chƣ Tôn Đức
11:45am- Lời Cảm Tạ của Môn Đồ Pháp
Quyến
11:50am- Cung Thỉnh Chƣ Tôn Đức Tăng Ni
về Lạc Nghĩa Đƣờng Thọ Trai
12:00pm- Lễ Cúng Dƣờng Trai Tăng

11:05am- Dâng Hoa Cúng Phật

11:25am- Diễn Văn Tƣờng Trình Diễn Tiến
Kiến Thiết QALV
1:30am-

Lời Cáo Bạch của Thƣợng Tọa
Thích Nguyên Tâm

11:35am- Chƣ Tôn Đức Chú Niệm QALV
11:40am- Lễ Nguyện Tạ Ơn Tam Bảo
11:05am- Ký Sổ và Quà Lƣu Niệm

12:30pm- CĐPT Thọ Trai

11:50am- Cung Thỉnh Chƣ Tôn Đức Tăng Ni
về Lạc Nghĩa Đƣờng Thọ Trai

02:00pm- Lễ Tất

12:30pm- CĐPT Thọ Trai

03:00pm- Mộng Sơn Thí Thực

02:00pm- Hoàn Mãn

 Sƣ Ông Thích Trí Hiền Học Bổng (Venerable Thích Trí Hiền Scholarship)
Ban Điều Hành và Công Đồng Phật Tử Pháp-Quang chân thành chia vui cùng phụ huynh và hai học sinh
đã đoạt đƣợc hai học bổng sau:
 Marissa Quỳnh-Châu Hà của GĐPT Pháp Quang đã nhận đƣợc Học Bổng - Học Sinh Ƣu Tú (Academic
Scholarship)
 Anthony Quốc Nguyễn con của Phật Tử Andy Lâm đã nhận đƣợc Học Bổng - Thành Tích Lãnh Đạo
(Leadership Scholarship)

 Quỹ Bảo Quản
1. Thông Báo và Phiếu Thỉnh Tƣợng Quán Thế Âm 3-Chiều (3-D) đã đƣợc gửi đi tới toàn thể CĐPT, có sẵn ở
Chùa trong Nhà Sinh-Hoạt và có thể in ra từ trang nhà qua link http://www.chuaphapquang.org/QALV.html.
2. Hai trăm (200) Tƣợng đầu tiên đã đƣợc hoàn tất và đang đƣợc chuyển sang đây qua đƣờng thủy
3. Đã nhận đƣợc một số Phiếu Thỉnh Tƣợng từ Quý Phật Tử
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

 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 T c:
 Tài Chánh - Sau đây là bảng tóm tắt chi thu của tháng 1 đến tháng 5 năm 2011.

 Ban Bảo Trì đã và vẫn tiếp tục lo mọi chuyện vƣờn tƣợc và trong ngoài cho Chùa mỗi cuối tuần. Các anh đã
dọn dẹp chỗ hòn non bộ đàng trƣớc QÂLV thật là sạch sẽ và tƣơm tất.

 Ban Kiến Thiết - Ngôi Quán-Âm-Linh Viện đã hoàn tất và nhà thầu đã nộp đơn lên văn phòng kiểm soát của
thành phố (City of Grand Prairie – Inspection Dept.), hy vọng sẽ không gặp nhiều trở ngại. Mƣời Ba (13) Pho
Tƣợng Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát (Tƣợng Chính cao 3m8 và nặng trên một tấn và 12 tƣợng
nhỏ cao 1m2) đang đƣợc vận chuyển sang hải cảng ở Houston hay California bằng đƣờng thủy. Lễ Khánh
Thành để dâng lên Sƣ Ông sự viên thành của ngôi QÂLV sẽ đƣợc tổ chức 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:

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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Phật-tử Pháp-Quang Xin Kính Dâng Lên Sƣ Ông
Tâm Nguyện Xây Cất Quán Âm-Linh-Viện đã Viên Thành
 Ban Nghi Lễ - đang soạn thảo những chƣơng trình Tu Học dƣới sự hƣớng dẫn của T.T. Thích Nguyên Tâm
 Ban Tao Soạn - Trong hai (2) ngày Lễ Tiểu Tƣờng Cố Sƣ Ông và Lễ Khánh Thành QÂLV, 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 10 giờ sáng
Thứ Bảy và Chủ Nhật, ngày 30-31 tháng 7, 2011, nhƣ vậy chúng tôi sẽ có đủ thời giờ chuẩn bị Thọ Trai Cúng
Dƣờng Chƣ Tôn Đức Tăng Ni và 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 – hăng say quảng bá về Quỹ Bảo Quản và đang thiết lập thời khóa biểu để làm bánh
mì và giúp đỡ những hội từ thiện trong vùng Dallas-Fort Worth.

 HOẠCH ĐỊNH TƢƠNG LAI:
 Lịch Trình Sinh hoạt của Chùa và GĐPT Từ Tháng 7 tới hết Tháng 9, 2011 (có thể có thay đổi nếu cần thiết):
Tháng
Tháng 7

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

Khóa Lễ Đại Chúng Hàng Tuần
Hƣớng Vễ Lễ Vía Đức Quán Thế Âm
Bồ
Bát Thế
Quan
Trai,
VíaTát
Đức(Tu
Quán
Âm
Bồ Lễ
TátNgũ
(19/6
Bách
Danh)
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

Ghi Chú
Ngày 3
Ngày 9-10
Ngày 10
Ngày 16 (T.Bảy)
Ngày 17
Ngày 24
Ngày 30 (T.Bảy)
Ngày 31 (C.N.)

Hành Sự của GĐPT
- 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
- Du Ngoạn Gia Đình
- Sinh Hoạt Hàng Tuần
- (Chuẩn
bị Đại Lễ Vu Lan & Hướng về
Ngày Ngoan)

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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Tháng 8

Tháng 9

-

Khóa Lễ Đại Chúng Hàng Tuần
Huân Tu Tịnh Nghiệp (Hồi Hƣớng:
Cha
Mẹ,
Thất Tổ)
Đại Lễ
VuCửu
LanHuyền
(15/7 ÂL)
Khóa Lễ Đại Chúng Hàng Tuần
Hƣớng Vễ Lễ Vía Đức Địa Tạng
(Huân
TuĐịa
Tịnh
Nghiệp)
Vía
Đức
Tạng
(29/7 ÂL: 28/8/11)
Khóa Lễ Đại Chúng Hàng Tuần

- Rằm Tháng 8 (14/8 ÂL),
- Khóa Lễ Đại Chúng Hàng Tuần
- Khóa Lễ Đại Chúng Hàng Tuần

Ngày 7
Ngày 13 (T.Bảy)
Ngày 14
Ngày 21
Ngày 27
Ngày 28
Ngày 3-4
Ngày 10
(T.Bảy)
Ngày 11
Ngày 18
Ngày 24
Ngày 25

- Sinh Hoạt Hàng Tuần
-

Ngày Ngoan & LỄ VU LAN BÁO HIẾU
(Chuẩn bị Chu Niên XXXI)
Sinh Hoạt Hàng Tuần
Sinh Hoạt Hàng Tuần
Trại CHU NIÊN-Kỷ niệm 31 năm sinh
hoạt GĐPT/PQ
CHU
NIÊN Thứ 31 GĐPT/PQ & Tết
Trung
ThuHoạt
Nghỉ Sinh

- Ngày Tu Học Ban HTr.

 Vƣờn Nhật – Vì các ủy ban đều bận rộn, nên BĐH sẽ dời buổi họp với ban Kiến Thiết và Bảo Trì đến sau Lễ
Tiểu Tƣờng của Sƣ Ông 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 5/2011 đến Tháng 6/2011)


Ngày Quán Niệm Hướng Về Phật Đản (Ngày 1/5)
Theo dự án sinh hoạt hằng năm, Gia Đình Phật Tử Pháp Quang đã tổ chức một ngày Quán Niệm để hướng về
Phật Đản. Đặc biệt năm nay Gia Đình đã cung thỉnh Đại Đức Thích Pháp Lạc tại Chùa Đại Bi (Wylie, TX) đến
hướng dẫn ngày Quán Niệm cho các anh chị em.



Lễ Phát Nguyện Đoàn Sinh GĐPT (Ngày 6/5)
Theo Nội Quy Gia Đình Phật Tử Việt Nam, các đoàn sinh đã sinh hoạt hơn ba tháng với hạnh kiểm tốt sẽ đủ
điều kiện để trở thành đoàn sinh chính thức của GĐPT. Nhân dịp mùa Phật Đản năm nay, Gia Đình Phật Tử
Pháp Quang đã tổ chức một buổi lễ Phát Nguyện đón nhận các em đoàn sinh mới. Mười ba em đã đủ điều
kiện tham dự buổi lễ này.



Đón Mừng Đại Lễ Phật Đản 2635 (Ngày 22/5)
Chùa Pháp Quang đã tổ chức Đại Lễ Phật Đản để đón mừng ngày Đản Sanh. Gia Đình Phật Tử Pháp Quang đã
giúp quý Bác trong ngày Lễ như phân phối thực phẩm, giữ trật tự và điều hành giao thông. Các đoàn Sinh
cũng đã đóng góp những màn ca vũ đặc sắc cho buổi văn nghệ Phật Đản.



Khóa Tu Học Mùa Hè cho Ban Huynh Trưởng GĐPT-PQ (Ngày 11/6)
Ngày Tu Học Mùa Hè đã được tổ chức cho tất cả các anh chị trong Ban Huynh Trưởng GĐPT Pháp Quang.
Trong ngày tu học này các anh chị đã pháp đàm về chữ “Nhẫn” trong đạo Phật. Các anh chị đã cùng chia sẽ
kinh nghiệm sự áp dụng Nhẫn vào sinh hoạt để có được sự thoải mái nhẹ nhàng và tránh sự căng thẳng buồn
phiền khi sinh hoạt trong GĐPT và trong các việc làm hằng ngày.



Lễ Mãn Khóa Việt Ngữ và Tiệc Mừng Đoàn Sinh Tốt Nghiệp Trung Học (Ngày 12/6)
Thắm thoát mà đã đến ngày mãn khóa của lớp Việt Ngữ. Ban Việt Ngữ Pháp Quang đã tổ chức một buổi lễ
mãn khóa, phát chứng chỉ cho các em học sinh lên lớp và phần thưởng cho các em học sinh xuất sắc. Sau đây
là danh sách đoàn sinh đã đạt được giải thưởng Hạng Nhất của niên khóa Việt Ngữ 2010-11:
Lớp 1:
Lớp 2:
Lớp 3:
Lớp 4:

Hà Vĩnh Trí Daniel
Lê Hạnh Kim
Nguyễn Kim Karen
Nguyễn Nhân Lộc Andy

Lớp 6:
và
Lớp 8:
Lớp 9:

Nguyễn Tuyết Judy
Trần Thị Thanh Tú
Trần Vĩnh Frederick
Võ Lê Thùy Dương

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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Tháng này cũng là lúc các em mãn khoá tại học đường. Gia Đình Phật Tử Pháp Quang cũng tổ chức một buổi
tiệc mừng cho các đoàn sinh tốt nghiệp Trung Học. Đã có bảy em ra trường Trung Học năm nay. Nhiều em
đã ra trường với số điểm cao và đã được học bổng từ trong và ngoài tiểu bang Texas. Đặc biệt em Diệu Lạc
Nguyễn Thị Huyền đã ra trường sớm hơn một năm và đã đoạt hạng nhất (Thủ Khoa) của trường trung học
South Grand Prairie.


Tham dự Khóa Tu Học Huynh Trưởng và Đoàn Sinh Ngành Thiếu - Miền Tịnh Khiết (18-22 tháng 6)
Ban Hướng Dẫn GĐPT Miền Tịnh Khiết đã tổ chức một khóa tu học dành riêng cho Huynh Trưởng và Đoàn
Sinh Ngành Thanh Thiếu tại Tu Viện Mộc Lan - Batesville, Mississippi do quý Thầy Cô Tăng Thân Mộc Lan
cùng Chư Tôn Thiền Đức Cố Vấn Giáo Hạnh BHD GĐPT Trung Ương tại Hoa Kỳ (Sư Ông Thích Nguyên Hạnh,
T.T. Thích Hạnh Tuấn, T.T. Thích Từ Lực, Đ.Đ. Thích Đạo Quảng) thuyết giảng và hướng dẫn. Khóa tu học đã
thành công tốt đẹp với hơn 150 huynh trưởng và đoàn sinh của các đơn vị GĐPT trong Miền Tịnh Khiết.
Riêng GĐPT Pháp Quang đã được 4 Huynh Trưởng và 18 đoàn sinh về tham dự. Với những đề tài như “An Lạc
Hạnh Phúc Trong Từng Hơi Thở”, “Gỡ Bỏ Những Khổ Đau Trong Ta”, và “Hạnh Phúc Bây Giờ và Ở Đây”, quý
anh chị HTr. và đoàn sinh đều rất vui và hăng hái chia sẻ, thảo luận và sinh hoạt trong bốn ngày tu học. Các
anh chị em đã được thực tập cách trở lại chính mình và phương thức sống an lạc hạnh phúc.

Hãy Phất Cao Ngọn Cờ SEN TRẮNG
Cho Khỏi Thẹn Với Lòng, Với Tổ Chức, Với Dân Tộc Và Đạo Pháp
Bài Vở:

GIÚP NGÜ©I B¢NG CHÃT LIŒU SINH Ç¶NG QUÁN-ÂM
tâm tình cûA SÜ ÔNG TRí HIŠN: H¶I NG¶ PHÁP QUANG ÇINH H®I 2007.

Ti‣t Thu tháng chín, lÍ Khánh ñän ñÙc BÒ-Tát Quán-Th‣-Âm, H¶i Ng¶ Pháp Quang næm ñinh H®i, Công ñÒng
PhÆt tº phát nguy…n, XÂY QUÁN-ÂM VI N, tôn th© ñÙc Quán-Th‣-Âm nghìn tay nghìn m¡t theo mÅu tÜ®ng Chùa
Bút Tháp mi․n B¡c Vi…t Nam.
Kinh Pháp Hoa Quán-Th‣-Âm BÒ-Tát Ph° Môn PhÄm cÛng nhÜ ñÙc BÒ-Tát Quán-Th‣-Âm ÇÓi v§i NgÜ©i Vi…t
chúng ta thÆt thâm-tình-quen-thu¶c ph° bi‣n sâu r¶ng trong nhân-gian-xã-h¶i. V§i ni․m tin trong-sáng: Nam mô
ñåi TØ ñåi Bi Linh Cäm Quán-Th‣-Âm BÒ-Tát. G¥p tai-ÜÖng-ách-nån: Ni…m Quán-Th‣-Âm; b…nh tÆt nguy khÓn:
ni…m Quán-Th‣-Âm; h»u-s¿-gian-nan li․n liên tÜªng Ç‣n ñÙc Quán-Th‣-Âm, hay tøng ni…m Kinh Ph° Môn, nh»ng
mong "trÜ«ng phÜ§c duyên, ki‣n Quán-Âm, tai qua nån khÕi", thÆt ân-tình nghïa-tr†ng, thûy-chung, vì BÒ-Tát có
nguy…n: "Ai cÀn Ç‣n thì g†i Ngài, Ngài së có m¥t, Çáp Ùng yêu cÀu và Çem nguÒn vui sÙc sÓng thoát ly chÜ§ng
duyên, nghÎch cänh hay tai ÜÖng, ách nån,...."ñau kh° ª Çâu, Quán-Âm thÎ hi…n ª Çó."
ñÙc BÒ-Tát Quán-Th‣-Âm tÜ®ng trÜng cho Tình ThÜÖng r¶ng l§n, s¿ hi‥u bi‣t thâm sâu và hånh nguy…n sáng månh
trong Tinh thÀn TØ-Bi và Ý thÙc trách nhi…m phøng s¿. Tình t¿, Tính ÇÙc và hånh nguy…n cûa BÒ-Tát là cánh cºa
r¶ng l§n (ph° môn thÎ hi…n) cho tÃt cä m†i ngÜ©i, m†i loài trong ngÛ trÜ®c ác th‣ Ç‣n v§i ñåo PhÆt trong tinh-thÀn
Vô-Úy CHUY”N H¹A và TH•NG HOA con ngÜ©i vÜ®t thoát "ba tai nån cæn bän: Tham, Sân, Si" cûa ki‣p sÓng
nhân-thiên vån h»u (tam ÇÒ bát nån câu ly kh°). NÖi nào có m¥t ñÙc BÒ-Tát Quán-Th‣-Âm nÖi Çó có tình thÜÖng,
có s¿ hi‥u bi‣t, có s¿ hành Ç¶ng trong tinh thÀn trách nhi…m. Ni…m ñÙc Quán-Th‣-Âm thành khÄn, tha thi‣t là sÓng
nhÜ thÆt Tình t¿, Tính ÇÙc và Hånh nguy…n Quán-Âm, làm hi‥n l¶ tình thÜÖng, Trí-tu… và Hành Ç¶ng ÇÜ®c sáng soi
b¢ng Tu… Giác nhÜ thÆt. Xây Quán-Âm Vi…n là gieo duyên v§i ñÙc Quán-Th‣-Âm, nuôi dÜ«ng phát tri‥n chÃt li…u
Quán-Âm t¿-thân thì thân së ÇÜ®c h¶ trì, tâm së ÇÜ®c Çi․u phøc, sÓng t¿-tåi an vui.
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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Xây Quán-Âm Vi…n, là tåo mái nhà chung cho ñåi-chúng "hi‥n nhÃt thi‣t Pháp-thân" t¿ cÙu mình và giúp ngÜ©i có
tính chÃt ph° bi‣n sâu r¶ng b¢ng næng lÜ®ng linh di…u Quán-Âm. Quán-Âm Vi…n Pháp Quang là cºa "Vô Sinh Pháp
NhÅn" r¶ng m« làm nÖi "dåo chÖi" (vân hà du thº) cûa m†i ngÜ©i, m†i loài cùng Ç‣n Çó thu©ng nguy…n thÜ©ng
chiêm ngÜ«ng Hånh nguy…n Quán-Âm, cùng vun x§i ÇÃt tâm gieo trÒng nh»ng håt giÓng thÜÖng yêu, hi‥u bi‣t và
hành Ç¶ng trong tinh thÀn TØ-Bi và Ý thÙc trách nhi…m phøng s¿, nh»ng mong dÜ«ng sinh hình thành tâm nguy…n:
"Thoát ngoài ki‣p häi trÀm luân, ho¢ng khai løc Ç¶ hånh môn cÙu ngÜ©i", hay "chÌ cÀn thÃy dáng nghe danh, muôn
loài thoát khÕi ngøc hình Ç§n Çau".
"Chúng con kh° xin ÇÜ®c cÙu kh°, chúng con kh° nguy…n xin t¿ Ç¶" trong hånh nguy…n "vì ngÜ©i và cho ngÜ©i
nguÒn sÓng an vui hånh phúc" b¢ng chÃt li…u Quán-Âm, chúng tôi hy v†ng và tin tÜªng ÇÜ®c qúy vÎ ñåo H»u, Thân
H»u, Tín H»u vui lòng "Gieo duyên v§i BÒ-Tát Quán-Th‣-Âm nhÜ Ngài Vô-TÆn-Ý" h‡ tr®, giúp Ç« ho¥c t¿ nguy…n
là thành viên sáng lÆp hay thành viên tùy h› tr® duyên hi…n th¿c công trình "Xây Vi…n Quán-Th‣-Âm Pháp Quang".
TØ lâu, lâu l¡m rÒi, chúng tôi thÜ©ng Ü§c nguy…n--Ü§c nguy…n Ç‥ sÓng nhÜ thÆt công án thÙ 1800 cûa Thi․n môn:
"ñÙc Quán-Th‣-Âm nghìn tay nghìn m¡t Çem vui giúp ngÜ©i b§t kh°, còn hành giä?" SÓng b¢ng chÃt li…u Quán-Âm,
phàm làm m¶t PhÆt s¿ gì cÛng chÌ vì tình thÜÖng sâu r¶ng soi sáng b¢ng s¿ hi‥u bi‣t thì thÃy an vui. Vi…c làm xong
"træng tr¡ng v‡ tay reo" không vÃn vÜÖng ôm Ãp, miÍn sao chÓn Già Lam Pháp Quang, không h£n chÌ có Pháp
Quang mà thôi, nÖi Già Lam nào tôi Ç‣n d․u mong "Nhà NhÜ Lai" thanh tÎnh trang nghiêm. Là m¶t vÎ Tæng SÏ bình
thÜ©ng, hay ngÜ©i th® làm vÜ©n mà các vÎ Tôn Túc, Hi․n giä Ç‣n thæm Çã t¥ng cho danh hi…u "Trì ñÎa Tæng Pháp
Quang", "NhÃt thi‣t duy tâm tåo". Chúng tôi may m¡n ÇÜ®c m¶t sÓ thân h»u PhÆt tº ÇÒng š cho chúng tôi dùng
"tÎnh tài mua hoa cúng PhÆt nhân trong gia Çình chúng tôi có ngÜ©i m…nh chung" tåo Tôn TÜ®ng Quán-Th‣-Âm
nghìn tay nghìn m¡t Ç‥ PhÆt tº cùng chiêm ngÜ«ng và tÆp sÓng v§i chÃt li…u Quán-Âm l®i mình ích ngÜ©i. "Có cÀu
tÙc có Ùng", công trình xây Quán-Âm Vi…n nuôi dÜ«ng hình thành trong ni․m tin tÜªng qúy ñåo h»u PhÆt tº thÜÖng
yêu góp sÙc.
"Có b¶t m§i g¶t nên hÒ" chính nh© tØ-tâm Bi Nguy…n cûa Qúy Tín h»u, ñåo h»u và PhÆt tº, tr® duyên Quán-Âm
Vi…n Pháp Quang s§m viên thành hi…n th¿c Ç‥ m†i ngÜ©i bi‣t ÇÜ©ng v․ Chính ñåo, nhÆn bi‣t ÇÜ®c Con NgÜ©i Çích
th¿c và phát huy T¿-Tính Quán-Âm.
Trong H¶i Ng¶ Pháp Quang ñinh H®i, chúng tôi chân thành Tri ân, Qúy ñåo H»u, Thân H»u, Tín H»u, PhÆt tº--tØ
Công ñÒng PhÆt tº Pháp Quang, ñåi chúng BÒ-Tát tåi gia, các H¶i ñoàn PhÆt-Giáo Kansas City, St. Louis,
Oklahoma, Wichita, San Jose, Houston, Lousiana, New Mexico, Ban HDGñPT tåi Hoa Kÿ, các Ban HÜ§ng DÅn
Mi․n, Anh ChÎ Em Ái H»u GñPT Vïnh-Nghiêm, các ÇÖn vÎ Quang Minh, Vån Hånh, Huy․n Quang, Minh ñÙc,
Giác Hoàng, Pháp Quang ... nhÃt là ACE Ái H»u Vïnh-Nghiêm mi․n ñông Hoa Kÿ Çã h¶i h†p tåi tÜ gia Anh TrÜªng
Ban (dùng Çi…n thoåi viÍn liên khánh-tu‣), t¿ phát t° chÙc LÍ Chúc Th† næm thÙ 75 cûa chúng tôi. ñÜ®c nghe låi
nh»ng tâm tình trong qúa khÙ, chúng tôi thÆt cäm kích và t¿ hÕi: "Không bi‣t có xÙng Ç‥ ti‣p nhÆn nh»ng thÜÖng yêu,
ân tình, tín nghïa và thûy chung cûa ñåi Chúng, bi‣t làm gì Ç‥ khÕi phø lòng qúy ñåo H»u, Tín H»u ... các anh chÎ
em Huynh TrÜªng và ñoàn Viên GñPT ª tÜÖng lai." Låy ñÙc Quán-Th‣-Âm soi sáng cho con, giúp con còn Çû
chÃt li…u linh hi‥n Ç‥ hi…n th¿c nh»ng yêu cÀu khÄn thi‣t cûa Công ñÒng PhÆt tº, cÛng nhÜ cûa tu°i trÈ trên hành
trình H†c ñåo, SÓng ñåo, hành Çåo làm sao khÕi thËn thùng v§i lòng, v§i ngÜ©i, v§i Dân T¶c và ñåo Pháp.
Låy mË hi․n Quán-Th‣-Âm thùy tØ chúng minh gia h¶.
NgÜ«ng nguy…n BÒ-Tát Quán-Th‣-Âm chÙng minh công ÇÙc cao qúy tr® duyên cûa Qúy ñåo h»u, Thân h»u, Tín
h»u và PhÆt tº. Chân thành tri ân và nguy…n Qúy vÎ cùng trÜ®ng thØa phÜ§c låc NhÜ Ý Cát tÜ©ng.

Trân Tr†ng
Pháp Quang ngày 20-10-2007
Thích Trí Hi․n
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Những pho tƣợng bảo vật chùa Bút Tháp
Tài Liệu đƣợc ĐH Phúc Tâm gửi đến cho Ban Thông Tin

Đến với chùa chiền xứ Bắc Ninh, không thể không nói
đến chùa Bút Tháp, ngôi chùa mà theo tôi là đẹp nhất
xứ Kinh Bắc. Chùa giữ nguyên vẹn nét đẹp cổ xƣa,
mà vẻ đẹp ấy chỉ khi đến tận nơi mới cảm nhận hết
đƣợc.
Một trong những điều quan trọng nhất khiến ngôi
chùa đẹp là do chùa chƣa bị tu sửa, làm mới một
cách hời hợt.
Đến chùa Bút Tháp mà tĩnh tại chiêm ngƣỡng vẻ đẹp
của những pho tƣợng, rồi ra vƣờn ngƣớc nhìn ngọn
tháp Bảo Nghiêm sừng sững in dấu lên nền trời xanh
thẳm, trong lòng cứ bổi hổi bồi hồi ngẫm nghĩ về một
thời xƣa cũ trên đất Bắc.
Mọi ngƣời đến chùa Bút Tháp hầu như đều theo lối
cổng chính. Đã ai vào chùa theo lối từ trên đê chƣa
nhỉ? Đi lang thang trên đê gió sông Đuống mát rƣợi vi
vu rặng tre, thấy hai ngọn tháp sau chùa thì lao xe
xuống, để xe bên cạnh vƣờn chùa, rồi lúc về đi xe
ngƣợc ra cổng trƣớc.
Chùa Bút Tháp có cấu trúc thành nhiều tòa, ngăn
cách nhau bởi những khoảng trống lộ thiên, chứ
không phải kiểu nội công ngoại quốc liền tòa thông
thƣờng. Từ ngoài cổng là tam quan, gác chuông, tiền
đƣờng, thiêu hƣơng (mà rất nhiều nơi viết sai là thiên
hƣơng, thiện hƣơng, thiện hƣớng), thƣợng điện, am
Tích Thiện, hậu điện, bao quanh là các hành lang,
giải vũ.

Tháp Bảo Nghiêm – biểu tượng của ngành du lịch tỉnh Bắc Ninh

Nhƣ mọi ngôi chùa thông thƣờng khác, tòa tiền đƣờng
có bày tƣợng Cửu Long, Già Lam ở giữa, tƣợng Hộ
pháp hai bên. Hai pho Hộ pháp khá lớn nhƣng tòa Cửu
Long thì nhỏ, không đặc sắc. Tâm điểm của chùa Bút
Tháp là pho tƣợng cổ Quan Âm nghìn mắt nghìn tay đẹp
nhất Việt Nam đƣợc tạc từ 350 năm trƣớc.

Sân chùa Bút Tháp

Lần nào đến đây tôi cũng không thể không dành thời
gian ngắm nhìn pho tƣợng tuyệt đẹp này. Dù thời gian
đã làm tróc lớp sơn, thếp vàng trên tƣợng nhƣng không
làm mất đi sự duyên dáng của từng cánh tay, trên nét
mặt thanh thản của Phật bà, của vầng hào quang tạo
bởi nghìn cánh tay và nghìn con mắt. Đây là hiện thân
của sự thấu hiểu nỗi khổ và cứu độ chúng sinh trong
Phật pháp.
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Pho tƣợng có 42 cánh tay lớn và 958 cánh tay nhỏ.
Có nơi nói rằng chỉ có hơn 700 tay nhỏ. Riêng tôi
dù không đếm cũng luôn tin rằng phải có đủ 1.000
cánh tay. Đã làm đƣợc một kiệt tác thế này vì lẽ gì
không thể làm đủ nghìn tay cho đúng chữ "Thiên
thủ thiên nhãn" ?
Pho Quan Âm thiên thủ thiên nhãn đƣợc gọi là
"Tập đại thành của nền điêu khắc Việt Nam", vì
dƣờng nhƣ hội tụ đủ cả trời đất. Đại Bồ Tát ngồi
trên tòa sen do một con rồng đỡ lên từ mặt biển nổi
sóng, sâu bên dƣới là bốn bức tƣợng nhỏ tƣợng
trƣng cho tầng địa ngục. Giữa lòng đức Bồ Tát là
hình tƣợng mặt trăng tròn vẹn, hai tay chắp trƣớc
ngực thể hiện hạnh nguyện vô lƣợng. Ngang hai
bên mặt chính của tƣợng là hai mặt khác, tƣợng
trƣng cho quá khứ, tƣơng lai. Phía trên đầu là các
pho tƣợng phật ngồi cao dần, và trên cùng là Phật
A Di Đà, đức Phật của cõi Tây Phƣơng cực lạc.

Pho tượng nghìn mắt nghìn tay - thiên thủ thiên nhãn, kiệt tác
của điêu khắc Việt Nam

Một trong những vẻ đẹp riêng của pho tƣợng là các
cánh tay lớn hoàn toàn trong tƣ thế tự do thanh
thoát. Thƣờng những pho tƣợng thế này thì các tay
lớn sẽ cầm các pháp khí nhƣ kim cƣơng chử, vòng,
chuỗi hạt, hạt châu.... Nhƣng ở đây tay tƣợng hoàn
toàn thoải mái với những động tác mềm mại.
Những cánh tay tỏa ra sau lƣng nhƣ vầng hào
quang rộng mở, trong mỗi lòng bàn tay có một con
mắt.

Tôi đọc trên mạng có tác giả viết con chim trên
cùng là chim thiên đƣờng. Điều này thật lạ. Vì trong
Phật giáo không thấy có hình tƣợng thiên đƣờng
bao giờ, chứ đừng nói đến chim thiên đƣờng. Chỉ
có con đại khổng tƣớc xòe cánh che cho Đức Phật
nên một số tranh tƣợng có con khổng tƣớc này.
Phải chăng nên gọi con chim trên đỉnh kia là khổng
tƣớc thì đúng hơn?
Toàn bộ tòa thƣợng điện của chùa Bút Tháp là một
bộ sƣu tập sống động của các pho tƣợng Phật, Bồ
tát, La Hán với nhiều kích cỡ, dáng điệu. Những
nghệ nhân xƣa đã dành hết tâm trí, sức lực, lòng
thành kính và sự sáng tạo vào đây, khiến mỗi pho
tƣợng đều có thần khí riêng.
Nhƣ những ngôi chùa đất Bắc khác, mái chùa
không cao, cửa điện không rộng, khiến ngƣời ta
phải cúi mình, nhấc chân cẩn thận trong từng bƣớc
đi, cử chỉ, ánh mắt, lời nói. Đây là cõi linh thiêng bí
mật, cũ kỹ nhƣng tâm linh, xuống màu tàn sắc
nhƣng thâm sâu vô lƣợng. Bên cạnh tuyệt
tác Quân Âm nghìn mắt nghìn tay, những pho
tƣợng khác trong chùa cũng là những tác phẩm rất
giá trị.

Tượng Hộ Pháp hiền từ trông xuống dân chúng
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Pho tƣợng tạc một vị sƣ Thiên Trúc với đặc trƣng
là mái tóc xoắn tròn, dáng vẻ khắc khổ nhƣng an
định. Pho tƣợng đại diện cho các vị tổ sƣ Phật giáo
từng đến Việt Nam từ hai hƣớng: tây sang (Tây
thiên), Trung Hoa đến (Đông độ).
Xét về tạo hình pho tƣợng này cũng giá trị không
kém pho Phật bà, dù có thể công sức tạo dựng
không bằng. Có thể thấy xa xa là pho tƣợng bà
quận chúa - hoàng hậu - thái hậu Trịnh Thị Ngọc
Trúc, con gái của Thanh đô vƣơng Trịnh Tráng,
hoàng hậu của vua Lê Thần Tông.
Hai mẹ con là những ngƣời có công lớn trong việc
trùng tu chùa và cũng về tu ở đây. Dựa vào pho
tƣợng này có thể hình dung khá rõ về trang phục
hoàng tộc thời Hậu Lê ra sao.

Đối xứng với pho Phật Bà là một pho tượng cũng rất
đặc biệt: Tây Thiên Đông Độ lịch đại tổ sư

Chùa Bút Tháp có ba pho Tam thân cũng đặc biệt, sơn màu
đỏ chứ không màu cánh gián thếp vàng như Tam thế
Tượng công chúa Lê Thị Ngọc Duyên, con gái bà thái hậu
Trịnh Thị Ngọc Trúc.

Tƣợng ở chùa Bút Tháp còn một điều đặc biệt là hai bộ Tam Thế và Tam Thân. Ở tất cả chùa tôi từng đến và
xem, chƣa ở đâu có đủ cả hai bộ này. Thƣờng chỉ có một bộ Tam thế Phật, rồi đến bộ Tam tôn, Tam thánh,
Tam tổ chứ không có Tam thân Phật. Tam thế Phật là quá khứ, hiện tại, vị lai.
Bài và ảnh: CHITTO
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Tâm Nguyện

Lễ Giỗ Thầy

Thấm thoát một năm đã gần kề
Ngày Thầy từ giã cõi lầm mê
Chúng con quy tụ tay gạt lệ
Vì nỗi nhớ thương mãi tràn trề
Thầy ơi, cõi niết Thầy xoi siết
Chúng con đây nguyện giữ lối lề
Tinh tấn, từ bi tròn Phật sự
Già lam yên ấm đủ mọi bề

Thấm thoát tròn năm lễ giỗ Thầy
chúng con tám hướng trở về đây
dưới mái chủa xưa tình nồng ấm
nhớ Thầy thổn thức lệ vơi đầy

Quán Âm Linh Viện mới vừa xong
Đền đáp ân Thầy đã khởi công
Lễ Khánh Thành dâng tâm viên mãn
Niệm Chú Đại Bi dốc một lòng
Xin Thầy soi đường và dẫn lối
Tượng về nhanh chóng thỏa ước mong
Giúp tiếng king cầu tâm chú nguyện
Lễ An Vị Tượng đạt hạnh thông
Diệu-Khang 7-2011

Quỳ xuống đê đầu con đảnh lễ
dường nghe thoảng tiếng niệm kinh xưa
Nam mô Bát Nhã Ba La Mật
tiếng mõ nhịp chuông vẳng gió đưa

Hương trầm khói toả mờ di ảnh
như Thầy vẫn ẩn hiện quanh đây
ánh nến lung linh tâm cảm thụ
thiêng liêng linh hiển giác linh Thầy

Mây gió đã tan mưa đã tạnh
nắng vàng lại đẹp cảnh chùa xưa
khắc cốt ghi lòng công khai sáng
thạc đức Tôn Sư độ Phật thừa .
Phúc Tâm đảnh lễ. 5/7/2011

Tất cả hƣớng về sự nghiệp KHAI SƠN chùa
Pháp-Quang của Cố Hòa Thƣợng Thích Trí Hiền.
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