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Đã đến rồi đi không quan ngại 

Chẳng đến, chẳng đi Thầy (Sư Ông Trí-Hiền) mãi còn 
 
Thư Ngỏ:                 của Thượng Tọa Trụ Trì Thích Nguyên Tâm 
 
Kính gởi Quí Đạo-Hữu, Quí Thân Hữu Đồng Hương, Quí Phât Tử Xa gần,  
Thưa Quí Vị, 

Những nỗi niềm mất mát, những Âm vang của Sư Ông vẫn 
luôn hiện diện trong mỗi chúng ta, cùng biết bao Hạnh nguyện 
mà Ngài đã thể hiện theo gót dấu chân Đức Phật lấy Trí-Tuệ 
và Từ-Bi làm Kim-Chỉ-Nam hầu Hoằng-Hóa Độ-Sinh.  

Chúng  con biết rằng Thầy đã Vĩnh viễn ra đi, nhưng chúng 
con vẫn tin rằng Thầy vẫn còn mãi với một Tinh thần đang 
chan hòa trong khoảng Hư-Không vô tận, đó là nơi mà của các 
Chư Phật, Tổ Sư, Thiền Sư đã và đang an trú chỗ Bất Sanh, Bất Diệt đó.    

Mặc dầu Thầy đã ra đi nhưng rất may Thầy vẫn còn Một Trưởng Tử duy nhất mà 
Thầy đã đào tạo: Nào Đạo Hạnh, nào Đức Hạnh, nào Trí Hạnh, nào Từ Bi Hạnh, 
giờ đây con Nguyện sẽ đem hết Tâm-Lực và Hạnh-Lực ngõ hầu Báo Hiếu, Ơn 
Đền, Nghĩa-Đáp và cùng Toàn Thể Phật Tử chùa Pháp Quang một lòng bảo tồn 
Sự Nghiệp Cao Cả từ Tinh Thần lẫn vật chất mà Thầy tạo dựng ra.  

Hạnh Nguyện cuối cùng mà cả đời Thầy hằng ấp ủ, để thực hiện hoài bảo Cái-
Lắng-Nghe mà Bồ Tát Quán Thế Âm hằng cứu độ Chúng sanh, Thầy và cùng toàn 
thể Phật tử Chùa Pháp Quang đã và đang xây dựng Quán-Âm Linh-Viện, và giờ 
đây chúng con sẽ thực hiện cho bằng được để chúng con Thừa hưởng cái Hạnh-
Nghiệp của Thầy đã dày công sáng lập.  

Trong những chuỗi ngày qua, chúng con vì Tỏ-Lòng Báo-Hiếu với Thầy, cố Trọn-
Đạo-Làm-Con, biết bao những Điều-Bất-Như-Ý xảy ra chúng con cố gắng Kiên-
Trì ngõ hầu Xuyễn-Dương Tinh Thần Đầy Bất Khuất của Thầy vì Đạo Pháp 
Nhiệm Mầu, bằng Niềm Tin Cao Tột, lòng Nhiệt Quyết Vô Bờ, với Trí-Tuệ 
Rạng-Ngời, lòng Từ-Bi Vô-Hạn, chúng con nguyện làm tròn những Tâm-Quyết 
trên để Không Phụ Ơn Thầy.  

Tỳ kheo Thích Nguyên Tâm 



Thông Báo: 
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Trung Tâm Phật Giáo Khuôn-Việt Chùa Pháp-Quang 

 sẽ tổ chức  
Lễ Bách Nhật (100 Ngày) của Sư Ông  

vào Ngày 14 Tháng 11 Năm 2010  
(Nhằm Ngày 9 Tháng 10 Năm Canh Dần)  

vào lúc 11 giờ sang tại Giác Linh Đường. 
Tang môn, pháp quyến kính mời  

Quý Đạo Hữu, Phật-Tử, Quý Đồng-Hương 
quang lâm Chùa Pháp-Quang để cùng tụng niệm, 

nguyện cho Giác Linh Sư Ông CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC,  
Thị hiện Ta Bà, Hóa độ quần sinh. 

 

 
Tin Tức: 
 

I. Ban Điều Hành đã thành lập các Ủy Ban sau đây để tiếp nối sự việc khai sơn của Sư Ông:  
  
1. Bảo Trì 6.  Tu Học & Tu Thư 
2. Kiến Thiết 7.  Trai Soạn 
3. Nghi Lễ 8. Xã Hội - Từ Thiện 
4. Thông Tin   

Tuần lễ vừa qua đã mời được một bác nhận làm Trưởng Ban Kiến Thiết và một số hội viên tham gia 
vào Ban Thông Tin, Ban Xã Hội, Ban Nghi Lễ và Ban Bảo Trì.  Các tuần kế tiếp sẽ tiếp tục họp bàn về 
các Ủy Ban khác dựa vào Nội Quy/Điều Lệ hoạt động của TTPG Khuôn-Việt.  Các Ủy Ban sẽ có địa 
chỉ Email riêng để mọi người tiện liên lạc trực tiếp (sẽ danh sách sẽ được hoàn thành vào bản tin tới). 

II. Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát – quý đạo hữu phật tử về chùa để cùng nhau tụng kinh từ 7-9 giờ tối từ 
ngày 11 tới ngày 22 tháng 10 n ăm 2010.   Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ được cử hành vào lúc 11 
giờ sáng, Chủ Nhật ngày 24 tháng 10 năm 2010.  

III. Chùa Vạn Hạnh tại New Orleans, theo lời Bác Trí-Hải Trương Minh Như, Trưởng BDH, đã lập 2 Quỹ 
mang tên: 

1. Quỹ Từ Thiện Sư Ông Thích Trí Hiền để tiếp tục các chương trình từ thiện của Sư Ông ($10,0000 
từ ngân quỹ của chùa VH và đã thâu thêm được khoảng $3,000 tới $4,000 nữa trong vòng 49 ngày 
của Sư Ông.  Đã trích ra $5,000 đưa Bác Thông mang về VN để giúp đỡ những việc từ thiện) 

2. Quỹ Yểm Trợ Chư Tăng Ni Thích Trí Hiền để tiếp các chương trình yểm trợ Chư Tăng Ni của Sư 
Ông ($5,000 từ ngân quỹ của chùa VN, và đã thâu thêm được gần $1,000 nữa trong vòng 49 ngày 
của Sư Ông. 

Tên các Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam ở Hải Ngoại:  
1. GHPGVNTNHG (Thống Nhất Hải Ngoại) 

2. GHPGVNTNHK (Thống Nhất Hoa Kỳ) 

3. GHPGGVNtTG (trên Thế Giới) 

4. GHPGVN tại Canada 

5. GHPGVN Liên Tông 

6. GHPGVN Úc Châu 
 



Tiến Trình Xây Cất Quán Âm Linh Viện: 
 

“Đức Bồ-Tát Quán-Thế-Âm là Sứ Giả của TÌNH-THƯƠNG và SỰ HIỂU BIẾT. Lắng nghe tiếng kêu 
thương của cuộc đời, sớm đem vui cho người, chiều giúp người bớt khổ”.  (Trích TÂM THƯ LUÂN 
LƯU, KIẾN THIẾT QUÁN-ÂM LINH-VIỆN PHÁP-QUANG, ngày 16 tháng 05. Canh Dần) của Cố Sư 
Ông Thích-Trí-Hiền. 
Trải qua bao thuận duyên, nghịch duyên, vô duyên, nhưng nhờ Tâm lực, Hạnh lực của Bồ-Tát Quán-
Thế-Âm gia trì, ngày 27 tháng 06, 2010 Lễ khởi Công Kiến Thiết, và đau đớn thay không lâu sau đó, 
sự ra đi vĩnh-viễn của Chị Hồng-Vân, Sư Ông đành phải ngưng chương trình lại, cho đến ngày 02 
tháng 08, 2010 Chùa nhận được giấy phép xây cất chính thức (Permit #10-3064), do hãng thầu 
Infinite Life, Inc của Ông David Chen đảm trách, Ông David Chen là một Phật-tử người Đài-Loan, là 
con rể của một đệ tử lâu năm của Sư Ông, bà Nguyễn Thị Tuyết, lúc sinh tiền, và con cái  đã từng 
nguyện âm thầm góp công sức vào Chùa Pháp-Quang,  hồi hướng cho Mẹ,  sau khi biết Mẹ vướng 
bệnh nặng.  Ông David Chen kính mến Sư Ông, vui vẻ đảm trách xây cất Quán-Âm-Linh-Viện mà 
không tính thêm một khoản ngân phí cho riêng mình (thường thì từ 10 đến 20 phần trăm số tổn phí 
ước lượng). 
Ngày 07 tháng 08 thứ bảy, dưới sức nóng thiêu người của Texas, Sư Ông của chúng ta chạy nguợc, 
chạy xuôi đôn đốc thợ đào móng nền QALV,  thì bất hạnh biết bao,  trưa Chủ Nhật, ngày 08 tháng 
08, Ngài ra đi không một lời từ giả các đệ tử xung quanh Ngài, để lại bao thương tiếc cho kẻ hậu bối.   
Để chuẩn bị Tang lễ Cho Sư Ông, mọi việc xây cất tạm ngưng. 
Sau Lể Trà Tỳ của Sư Ông, may mắn thay chúng con giữ lại được hoàn toàn số ngân quỹ mà Ngài 
đã dành dụm được là $303,219.76 dollars.  Ngày 07 tháng 09, 2010 Ban Điều Hành quyết định tiếp 
tục thực hiện cho xong hoài bảo của Sư Ông, là tiếp tục xây cất QALV. 
Sau đây là những ngân phiếu đã trả cho Infinite Life, Inc: 

  Check # Amount Balance 
Ngày 13 tháng 08, 2010      $ 303,219.76  
Ngày 07 tháng 09, 2010  4000  $ 35,000.00  $ 268,219.76  
Ngày 21 tháng 09, 2010  4001  $    6,250.00  $ 261,969.76  
Ngày 11 tháng 10, 2010 4002  $ 34,000.00  $ 227,969.76  
Ngày 11 tháng 10, 2010 4003  $    6,250.00  $ 221,719.76  

Cũng trong hai tuần nay, chúng con chuẩn bị ngày Vía Quán-Thế-Âm-Bồ-Tát 19 tháng 09 Âm Lịch, 
hằng đêm chúng con lên Chùa tụng Chú Đại Bi Và Quán-Thế Âm Phổ Môn phẫm, thì vắng bóng hình 
bé nhỏ của Thầy, mà hạnh nguyện thì cao cả biết bao. 
Là kẻ thừa sai, chúng con nguyện tiếp nối lời nguyện của Sư Ông: phát huy Hạnh-Môn Quán-Âm, 
mong sao trong tương lai Quán-Âm Linh-Viện sẽ là “cánh cửa phổ biến” dành cho tất cả mọi người 
qua cánh cửa đó để vào CON ĐƯỜNG CHÍNH ĐẠO tưới tẩm tình thương và tuệ giác. 
Nguyện cầu Đức Quán-Thế-Âm gia hộ: Tâm nguyện kiến thiết sớm viên thành quả đức. 
Nam-Mô Công Đức Lâm Bồ Tát-Ma-Hát tác đại chứng minh. 

Mọi bài vở và ý kiến xây dựng hoặc mong nhận bản tin qua email,  
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Phật-tử Pháp-Quang tiếp tục nỗ lực 
Xây Quán Âm-Linh-Viện.
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Hoạch Định Tương Lai: 
 

• Tu học cuối tuần , Ban ĐH sẽ mời các Sư Tăng về thuyết pháp để cùng Thầy Nguyên Tâm lập 
chương trình cho các khóa tu học cuối tuần 

• Hồi hướng công đức Sư Ông, BĐH đang thu thập ý kiến. Trong các ý kiến mới nhận được là 
Cấp học bổng cho sinh viên phật tử vào Đại Học trong niên khóa 2011-2012 cư ngụ trong 
vùng Dallas-Fort Worth, lập một khuôn-viên nhỏ kiến trúc theo mẫu vườn thiền Nhật Bản để 
phật tử tới vãng cảnh và tưởng niệm đến Sư Ông.  BDH hy vọng sẽ đạt được ý kiến cụ thể 
vào Lễ 100 ngày của Sư Ông. 

• Tất Niên, Hội Chợ Tết và Lễ Giao-Thừa 
• Tân Niên 

 
GĐPT: 
 

• Lễ phát nguyện cho Ban Tân Huynh Trưởng đã được tổ chức hôm Chủ Nhật Ngày 17-10-
2010. 

• Lớp Việt Ngữ cho niên khóa 2010-2011 khai giảng Ngày 24-10-2010:  
o Học phí cho mỗi em là $25, xin liên lạc với Cô Hải-Vân hoặc chị Mai-Khanh để ghi danh 

• Quý vị cần mua sách vở, đồng phục và huy hiệu xin liên lạc với chị Huệ.  
 
 
 
 

 
Bài Vở: 

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

ĐẾN MỘT LÚC... 
 
Đến một lúc nào ...ta biết sống 
Đến lúc nào ta hiểu luật vô thường 
Đến lúc nào biết sống với yêu thương 
Biết thông cảm và thứ tha đồng loại 
 
Những khổ đau ngập tràn và bóng tối 
Phủ chụp cuộc đời tan nát đau thương 
Đến một lúc phải bước ra ánh sáng 
Không khí trong lành bát ngát hoa hương 
 
Sao ta vẫn cuồng ngông trong bản ngã 
Sống hẹp hòi kiêu ngạo thiếu niềm tin 
Nếu ta biết mở lòng ra đón nhận 
Hạt giống tin yêu hơi ấm tình thương 
 
Hãy ngồi xuống thở đều trong tĩnh lặng 
Hãy lạc quan mặc hòan cảnh nhiễu nhương 
Sẽ hiểu cho đi là còn tất cả 
Hạnh phúc này theo sát bước chân ta 
 
Dòng đời cuốn theo trôi như thác lũ 
Cuốn trôi theo bao lo lắng muộn phiền 
Hãy buông xả những hận thù rác rưởi 
Bám theo ta thành gánh nặng triền miên 

 

Rồi những buổi nắng vàng soi rực rỡ 
Ta bước đi lòng thanh thản hòa vui 
Không buồn lo không tính toan hăm hở 
Để cuộc đời rộn rã tiếng reo vui 
 
Hạnh phúc đến trong phút giây hiện tại 
Quá khứ đã qua tương lai chưa tới 
Nhắc lại làm chi ước mơ không thỏa 
Bận lòng nhau làm tắt mất nụ cười 
 
Hiện tại bây giờ nụ cười ánh mắt 
Chan chứa tin yêu vốn quý cuộc đời 
Yêu thương người và cho nhau tin tưởng 
Hạnh phúc tròn đầy chân thực giản đơn 
 
Đến một lúc ta hiểu ra tất cả 
Một mình ta trong nỗi chết cô đơn 
Chỉ mình ta trên đường tìm về Đạo 
Xong một đời người ... 
                    Vô ngã với vô thường ! 
 
                           Tháng 10 / 2010. 
                            Phúc Tâm. 

 

NAM MÔ TRÍ HIỀN BỒ TÁT MA HA TÁT 
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Nỗi Giận      [06.10.2010 14:07] - Tuệ Uyển chuyển ngữ 
 

Nếu bạn giận dữ bạn tạo những nghiệp nhân tiêu cực và những điều đó sẽ tạo 
nên địa ngục và khổ đau. Nếu bạn không có giận hờn, dính mắc, và si mê, sẽ 
không có địa ngục. Điều này có nghĩa là những người ấy đang giúp đở bạn 
học hỏi về giận dữ và thực hành nhẫn nhục. Những người ấy là những vị hộ 
vệ bạn, bảo vệ bạn khỏi tái sinh trong thế giới địa ngục, là nơi mà chúng sinh 
phải chịu những khổ đau kinh hoàng nhất trong vô lượng kiếp.... 
Zopa Rinpoche khuyên bảo đến một Phật tử, người thưa rằng đã rất hay giận dữ với 
gia đình.  

 

Kyabje Lama Zopa Rinpoche 
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