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NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT 
 

 
Đã đến rồi đi không quan ngại 

Chẳng đến, chẳng đi Thầy (Sư Ông Trí-Hiền) mãi còn 
 
Thư Ngỏ:                         của Thượng Tọa Thích Nguyên Tâm 

trụ trì Chùa Pháp-Quang, Trung-Tâm Phật-Giáo Khuôn-Việt 
 
Nam-Mô Đại-Từ Đại-Bi Tầm-thanh cứu khổ, cứu nạn QUÁN-THẾ-ÂM-BỒ-TÁT 

Kính thưa Qúy Phật-Tử đồng hương, 

Cũng vào thời buổi nầy năm ngoái, Công Đồng Phật-tử Pháp-
Quang, dưới sự chỉ đạo của Sư Ông, tất bật lo tổ chức Hôi-Ngộ 
Pháp-Quang IV: “Cứu trợ Đồng bào Miền Trung trong vùng bão 
lụt”, kết quả tốt đẹp ngoài sự dự tính của mọi người, nhất là Sư 
Ông đã cho đấu giá tất cả những kỷ vật còn lại từ lúc du học bên 
Nhật, đâu có biết rằng đấy là lần cuối cùng hình ảnh bé nhỏ của 
người Thầy đáng kính dang tay mở rộng tình thương đến cho muôn người. 

Năm nay, Miền Trung bão lụt Thầy ơi!, nhà cửa đổ nát, đồng bào đói khổ, mà 
chúng con thì tâm không to tát như Thầy, trí còn phải lo đối phó với bao nhiêu 
nghịch duyên xảy ra, chúng con giờ đây xin nguyện theo lời QUÁN-NIỆM của 
Thầy:   

Kính lậy Đức Quán-Thế-Âm Bồ Tát:  Chúng con nguyện học hạnh lắng nghe, 
lắng nghe trong tĩnh lặng, tỉnh thức của Ngài.  Chúng con nguyện “lắng nghe 
trong chính niệm” để có thể cãm nhận được nỗi thống khổ của người như nỗi 
thống khổ của mình.  Lắng nghe trong tỉnh thức, chúng con thấy biết được tiếng 
kêu thảm-thiết “cầu cứu” của đồng bào trong cơn hoạn nạn sau trận bão lụt. 

Kính lậy Đức Quán-Thế-Âm-Bồ-Tát, ngưỡng xin Bồ-Tát thùy-từ chứng minh và 
gia-hộ cho tâm nguyện ”cho vui giúp người” của chúng con, nhất là ”với ngàn tay 
ngàn mắt, tuỳ cơ thuyết-pháp, theo nguyện độ sinh” chúng con ngửa  trông ơn 
Ngài “dang tay cứu vớt” đồng bào chúng con miền Trung bão lụt: “người sống 
thoát ly khổ ải, người mất siêu-sinh lạc-quốc”. 

                                                       Nam Mô Quán-Thế-Âm-Bồ-Tát 
 Nam-Mô Quảng-Đại Linh-Cảm Quán-Thế-Âm-Bồ-Tát 

Nam-Mô Đại-Từ Đại-Bi Tầm-thanh cứu-khổ cứu nạn Quán-Thế-Âm-Bồ-Tát 



Thông Báo: 
 

Trung Tâm Phật Giáo Khuôn-Việt Chùa Pháp-Quang 
Cử Hành Lễ Bách Nhật (100 Ngày) của Sư Ông 

Vào Hôm Nay Chủ Nhật Ngày 14 Tháng 11 Năm 2010 
(Nhằm Ngày 9 Tháng 10 Năm Canh Dần) 

Lúc 11 giờ sang tại Giác Linh Đường. 
 

 Lễ Bách Nhật của Sư Ông: 
  Theo thông tin của Anh Phúc-Thiện, Quý Anh, Chị trong Ban Hướng Dẫn Trung-Ương, Trung-Tâm huấn-luyện 

Quảng Đức, sẽ tổ chức Lễ Bách Nhật cho Sư Ông, vào ngày Thứ Bảy 13 tháng 11, năm 2010. Anh nhắc nhở vị 
Thầy khả kính, vị ân sư của chúng ta (GĐPT), xả bỏ Pháp thân, Cao Đăng Phật Quốc.  Tang môn pháp quyến 
chúng tôi rất xúc động trước sự tưởng nhớ về Sư Ông của Các Anh, Chị, đại diện cho Gia-Đình Phật-Tử Việt-
Nam tại Hoa-Kỳ. 

Nhân dịp nầy, chúng tôi kính chúc Ban Điều Hành Trung-Tâm, Quý thành-viên, Ban Bảo Trợ v.v.., thân tâm an-
lạc, Bồ-Đề tâm kiên cố, vững tiến trên con đường Hoa Sen Trắng. 

 (Ban Biên Tập Bản Tin Pháp-Quang) 

 Trang nhà Chính Thức của Trung Tâm Phật Giáo Khuôn-Việt, Chùa Pháp Quang đã được hình thành, xin mời 
quý vị vào xem:  http://www.chuaphapquang.org. 
 

 
 

Tin Tức: 
Danh Sách Các Ủy Ban (Âm Thanh & Ánh Sáng, Bảo Trì, Kiến Thiết, Nghi Lễ, Thông Tin, Tao Soạn, Xã Hội & Từ 
Thiện) đã được thành lập để tiếp nối sự việc khai sơn của Sư Ông.  Mọi liên lạc tới các ủy ban xin vui lòng gửi 
email về ttpgkhuonviet@yahoo.com, chúng tôi sẽ chuyển email tới các trưởng ban.  
 
Sau đây là tường trình sơ lược các việc mà các Ủy-Ban, vừa thành lập được hơn tháng nay, đã và đang tiến hành: 

 Mặc dầu trải qua những đau thương, tiếc nuối Các Anh trong Ban Bảo Trì Làm việc không nghỉ cho đến giờ Lễ 
Đại Chúng mới vào,  chư Phật Tử  đến viếng cảnh Chùa  đều nhận ra rằng vắng bóng Thầy, nhưng cây cảnh 
vẫn được chăm sóc đàng hoàng, tử tế (đệ tử của Sư Ông có khác), các Anh cũng không quên chăm sóc từng 
bóng đèn xung quanh Chùa, vớt rong rêu từ các hồ, thay những ống nưóc tưới cây bị bễ, đặc biệt nhất là các 
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Anh đã thay bình nước nóng ở Nhà Sinh-Hoạt mà không cần phải mướn thợ (plumbing), tiết kiệm cho Chùa một 
số ngân khoản không nhỏ.  Mùa Đông gần kề các Anh có kế hoạch gì bão trì bên trong không nhỉ??  Vì cỏ sắp 
chết hết.  À mà quên Chùa mình có quá nhiều cây to, mùa nầy tha hồ mà quét lá vàng rơi!!  Ha! Ha! Ha… 

 Ủy-Ban Âm-Thanh và Ánh Sáng luôn luôn bận bịu, Hai anh vừa chụp hình Thầy tụng kinh cho các đám ở Lạc-
Nghĩa-Đường, chạy qua Giác-Linh-Đường quay những hình ảnh sinh-hoạt của Gia-Đình Phật-Tử, vừa xonglại 
phải chạy lên Chánh-Điện vừa kịp lúc Thầy bắt đầu buổi lễ đại chúng.Hôm nào nhất định Hai anh phải cho xem 
những đoạn phim mà các anh đã ghi lại sinh-hoạt ở Chùa, từ 10 giờ sáng đến 3:30 chiều,  Hai Anh nhớ nhé!  

 Ủy-Ban Kiến Thiết rất là hãnh diện vì Ngôi Quán-Âm-Linh Viện mỗi ngày một bước, tiến đến sự hình thành tốt 
đẹp, ngoại trừ những hôm trời mưa là thợ phải ngưng làm mà thôi, thợ làm từ thứ hai đến thứ sáu, đều đặn từ 
5:00 giờ sáng đến 5:00 giờ chiều, ngoại trừ môt hôm (rủi ro) không có điện, không dùng máy móc được, thợ phải 
về sớm, và hôm sau phải làm bù, ở lại nhiều giờ hơn ngày thường.  Tuần rồi mưa liên tiếp hai ngày, nước ở hồ 
phíasau  (QALV) lênh láng, mà có hề chi, đã có các Anh trong Ủy-Ban Bão-Trì hút nước ra ngay ngày Chủ-Nhật 
tuần đó,  điều nầy nói lên được tinh thần tương-thân, tương-trợ lẩn nhau (việc chung của Chùa) trong các Ủy-
Ban thật đáng ngợi khen. 

 Sau đây là những ngân phiếu đã trả cho Infinite Life, Inc., nhà thầu xây cất QALV: 

Check #/Fees Amount Balance 
Ngày 13 tháng 08, 2010 $      303,219.76 
Ngày 16 tháng 08, 2010 Cks/Dep Box/Misc $           229.00 $      302,990.76 
Ngày 07 tháng 09, 2010 4000 $      35,000.00 $      267,990.76 
Ngày 21 tháng 09, 2010 4001 $        6,250.00 $      261,740.76 
Ngày 11 tháng 10, 2010 4002 $      34,000.00 $      227,740.76 
Ngày 11 tháng 10, 2010 4003 $        6,250.00 $      221,490.76 

 

 Tháng Chín, Tháng mười học sinh trở lại trường.  Gia-Đình Phật-Tử rộn rịp Sinh hoạt trở lại, sau ba tháng, đi 
nghĩ hè với gia-đình, về Việt-Nam với cha, mẹ, lại vừa đau đớn ngỡ ngàng thọ tang Sư Ông trong mấy tháng 
qua, các em từ từ sinh-hoạt đểu đặn trở lại, và với số lượng Huynh-Trưởng và Đoàn Sinh hiện nay, nếu không 
có Các Chị, Các Bác trong Ban Tao Soạn nhiệt thành lo lắng, thì chắc các em đói quá! Mà đói thì đâu có học 
được phải không các em? Các em nhớ khen các Chị, Các Bác nấu những món ăn ngon miệng quá! 

 Ủy-Ban Thông Tin đã hăng say hoạt động vừa ra được 2 Bản Tin, lại vừa hoàn thành Website mới cho Trung-
Tâm, và  Website vẫn được nghiên cứu để bổ túc thêm nhiều chi tiết như những bản nhạc Phật-Giáo, những ca 
khúc của Võ Tá-Hân, Gia-Huy, Thanh-Thúy, Hà-Thanh, những nhạc dân tộc như hoà tấu các loại nhạc cổ (bầu, 
tranh, sáo) v..v .  

 “Mùa Đông gió lạnh lùng”, và lạnh hơn nữa cho những kẽ không nhà, Ùy-Ban Xã Hội & Từ Thiện chuẩn bị một 
buổi làm bánh mì cho những kẻ không nhà cửa ở trong vùng Dallas, Ft.Worth, dự định vào cuối tuần 21 tháng 
11, 2010, để kịp mang lại chút ít niềm an ủi cho những kẻ cô đơn, trong dịp Lễ Tạ Ơn.  Xin Quý Bác, quý Cô, 
Quý Anh, Chị mở rộng lòng Từ, cùng nhau góp sức “Làm Bánh Mì”  cho những kẻ không nhà. 

 

Quán-Âm Linh-Viện trong những ngày mưa gió,          (Đệ-Tử Đ.N.) 

Hai hôm qua mưa to quá, những hồ cảnh của Thầy tràn ngập nước ơi là nước.  Mưa to cho nên thợ phải nghỉ làm, 
ngày thứ năm thợ mới trở lại làm, nhìn họ tất tả đẩy nước ra khỏi Quán-Âm Linh-Viện, trông thật đáng thương, Con 
có đi mua càfe nóng cho họ uống Thầy ạ!.  Con nhớ xưa kia thỉnh thoảng Thầy vẫn sai con đi mua đồ ăn, thức uống 
cho những thợ đến làm cho Chùa, mặc dầu chúng ta trả tiền cho họ. 

Thầy lúc nào cũng nhìn về QALV.  Thầy ơi! hẳn Thầy hài lòng chứ.  Sườn nhà coi như đã đến giai đoạn cuối.  Họ 
chưa bỏ giấy đen lên nốc nhà, cho nên Mưa vẫn ướt bên trong, phiá trước cửa nhô ra vào khoảng 12 feet.  Đường 
đi chung quanh QALV rộng 3 feet, cửa bên hông trái sẽ mở ra để Phật-Tử đi sang Nhà Sinh-Hoạt một cách dễ 
dàng, đường đi nầy sẽ làm bằng khung sắt, lợp mái y như mái ngói của QALV, như vậy thì Thầy không còn lo cho 
Phât-Tử đi qua lại dưới trời mưa nắng nữa Thầy nhỉ!  

Mái trước đã xong, giống như cổng Tam-Quan chùa mình, chưa biết khi họ làm bốn góc cong lên như thế nào, 
nguyện Ngài Quán-Âm hộ trì cho họ làm thật đẹp.  Lúc Thầy còn sinh tiền, mỗi lần mưa to Thầy chạy túi bụi lo hút 
nước.  Lúc nhỏ con không bao giờ  thích trời mưa,  thưa Thầy.   Các văn thi sĩ thì yêu cảnh mưa rơi,  buồn,  vì  lãng 



mạng,  đau đớn, đắng cay là nguồn văn và mầm thơ.  Nhưng đối với con thì, một cảnh bão lụt năm Thìn xa xưa, 
làm bao nhiêu nóc nhà tan nát, cây cối trốc gốc, mùa màng mất hết, bao nhiêu người phải lâm vào cảnh màng trời 
chiếu đất, như cảnh mưa gió lũ lụt miền Trung tiếp diễn mỗi năm ở đất nước bé nhỏ, khốn khổ của dân Việt ngàn 
đời chịu đau thương. 

Cảnh mưa gió ở đây, điển hình là tất cả mọi công việc xây cất đều ngưng lại và bao nhiêu gia đình lâm vào tình 
trạng thiếu trước hụt sau.  Thầy ơi!Thầy có nhớ những người Mễ, họ từng giúp Thầy xung quanh Chùa?  Họ gọi và 
đến Chùa từng ngày vì không có việc làm, có nghĩa là không có đủ khả năng lo cho gia-đình, mà họ lại là những gia 
đình đông con.  Con nhớ trước kia đôi khi Thầy nhờ họ làm vì nhớ đến vợ con đói khổ của họ.  Thầy trải lòng TỪ 
đến mọi người, không phân biệt họ là ai.  Thầy thương chúng sinh vô điều kiện phải không Thầy?  Con không thể 
viết lên hết lòng từ bi, độ sinh của Thầy trong trang giấy nầy.  Con trở về những ngày mưa to gió lớn, như hai hôm 
nay, và Thầy cũng nhìn thấy được, những hồ cảnh của Thầy đầy nước mênh mông và vì vây mà con rất sợ  trời 
mưa, sợ lắm, vì hình ảnh bé nhỏ của Thầy phải ra hút nước khỏi hồ, đẩy nước cho khô sạch, để phật-tử đến đậu 
xe không bị vướng nước. 

Nhưng mà Thầy ơi!  QALV đang từ từ hình thành, mà Thầy thì đang ở đâu?  Những nơi nào cần Thầy đến,  Tam 
Thiên, Đại Thiên thế giới??, cho nên Thầy vội vả ra đi, không một lời từ giả . Bao giờ thì Thầy thị hiện Ta Bà?  đem 
Giáo Pháp của Đức Từ Phụ cứu độ quần sinh, một lần nửa Thầy nhỉ!  Mái QALV sau cao hơn mái trước như Thầy 
mong ước.  Nhìn vào bên ngoài thật rất đồ sộ.  Có những lúc vội vàng chạy ra xem thợ làm tới đâu rồi, nhưng Con 
chợt nhớ,  Con đâu cần phải lo như vậy, Thầy đang quan sát thợ làm từng phút, từng giây kia mà,  phật-tử vãng 
cảnh Chùa  cho rằng bên trong QALV to quá, chưa để tượng vào nên rộng lắm Thầy ạ!  Mùa Đông gần kề, con hy 
vọng họ sẽ làm việc bên trong cho đỡ lạnh, và mùa đông năm nay Con nguyện cầu Đức Quán-Thế-Âm Bồ Tát, cho 
đừng gặp giá lạnh nhiều ngày để công việc xấy cất tiến triển đều đặn. 

  

 

Phật-tử Pháp-Quang tiếp tục  
nỗ lực Xây Quán Âm-Linh-Viện.

HOẠCH ĐỊNH TƯƠNG LAI: 
 Vườn Nhật - BĐH đã tiếp nhận được ý kiến đặt một Bia Đá và sẽ tìm kiếm nơi đặt làm, Thầy Nguyên-Tâm cho 
biết, Thầy sẽ nhờ người chụp hình Bia đá kỷ-niệm của Sư Bà Đàm Lựu bên Chùa Đức-Viên để ch úng ta xem 
mẫu. Đồng BĐH thời sẽ tham khảo thêm ý kiến của Thầy, Ban Cố Vấn cùng các Phật Tử ở Chùa về việc tìm 
một địa điểm thật thích hợp cho khuôn viên để chúng ta cùng tưởng nhớ đến Sư Ông. 

 Tất Niên, Hội Chợ Tết và Lễ Giao Thừa 

 Tân Niên và Lễ Rằm Thượn Nguyên 
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GĐPT: 
Tường Trình Ngày Hạnh 2010              (Huynh Trưởng Nguyên Thanh) 
Năm nay Ngày Hạnh được tổ chức vào ngày 6 tháng 11, năm 2010 trong dịp mùa vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát.  
Thành phần tham dự gồm có các em ngành Thanh Thiếu Nữ và những em Oanh Vũ Nữ được chọn.  Mở đầu 
chương trình Ngày Hạnh là Lễ Phật và cầu nguyện cho những nạn nhân bị lũ lụt ở miền Trung Việt Nam.  Các em 
rất trang nghiêm và thành tâm cầu nguyện Đức Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm để làm vơi đi những khổ đau của nạn 
nhân lũ lụt.  Noi theo hạnh nguyện Từ Bi của Quán Thế Âm, các em được sự hướng dẫn của các chị Huynh 
Trưởng làm bánh mì sandwich peanut butter và jelly để mang đến hội từ thiện Mission Arlington.  Bên cạnh đó các 
em đã gôm góp những lon thức ăn mang đến hội từ thiện Mission Arlington để giúp những người nghèo và những 
người không nhà cửa.  Chương trình Ngày Hạnh gồm có những tiếc mục như giờ tâm sự với các chị Huynh 
Trưởng và nhất là cósự hiện diện của Chị Cựu Trưởng Ban Miền Tịnh Khiết.  Ngoài những giây phút tâm sự, các 
em còn  cùng nhau thảo luận, nâng cao lòng tự tin của các em Thanh Thiếu Nữ.  Để tạo thêm phần hấp dẫn cho 
các em ngoài những giờ học hỏi và trao dồi hạnh Từ Bi của mình, các em còn được thi đua nấu ăn,  thi đua trò chơi 
nhỏ,  làm thủ công  và  đố vui để học.   Các em rất hăng hái và vui vẻ tham gia chương trình Ngày Hạnh mặc dù là 
trời lạnh và giờ tập họp rất sớm.  Nhân dịp Ngày Hạnh chị em đã được cơ hội quây quần cùng nhau chia sẻ và học 
hỏi hạnh nguyện của Đức Quán Thế Âm.  Ngày Hạnh năm 2010 đã được kết thúc hoàn mãn trong tình lam thân 
thương. 

   
Chương Trình Đi Bộ - Gây Quỹ giúp Nạn Nhân Bão Lụt Miền Trung ở Việt Nam - Trước tình cảnh khốn khổ tại 
quê nhà, GĐPT Pháp Quang (theo sự hướng dẫn của Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT/VN tại Hoa Kỳ) sẽ được 
tổ chức Ngày 21 tháng 11, năm 2010 để thực hiện Hạnh Từ Bi, đem tình thương đến với nạn nhân bão lụt tại quê 
nhà.  Xin quý Đạo Hữu và Phật Tử hoan hỷ yểm trợ các con em trong GĐPT Pháp Quang. 

  

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

Bài Vở: 
Quy-Y Tam Bảo:      (Thiền Sư Thích Thanh Từ, Đất Lành Trang 7, 8 & 9, 2010) 

Trong giới Phật-Tử chúng ta ngày nay đa số không hiểu rõ ý nghĩa chữ Tu, nên ứng dụng sai lầm một cách đáng 
thương.  Khi đến Chùa xin Quy-Y, họ thầm nghĩ từ đây về sau được Phật hộ độ cho mình khoẻ mạnh, gia đình 
mình an ổn, mọi mong cầu được như-ý, khi chết được Phật rước về cõi Phật.  Chớ họ không hiểu rằng, kể từ ngày 
Quy-Y Tam-Bảo là tự mình quyết tâm chừa bỏ những thói hư, tật xấu, mình quyết thắng mọi tâm niệm, hành động 
đê hèn ác độc của mình, và mình cố gắng tạo dựng đầy đủ phước lành để chết được sanh về cõi Phật.  Họ đinh 
ninh trong long TU là nương tưạ Tam Bảo, là van xin với Phật , là thỏa mãn mọi mong cầu, là an lành suốt cuộc 
đời…nên trở thành yếu hèn ỷ lại, mất hết ý nghĩ chữ TU. 
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Hình Bóng Thầy Tôi   

Bóng Thầy in dưới trăng tròn 
Bóng Thầy đậm nét trên bồn cỏ tươi 
Hiên chùa cũng thoáng bóng Người 
Dường như chẳng khác cuộc đời tử sinh 

Hôm nay con về thăm chùa 
Vào căn phòng cũ Thầy vừa bỏ đi 
Dáng Thầy ngồi đó nhu mì 
Bao lần con đến những khi thăm Thầy 
  

Bao lần nhịp mõ lời kinh 
Lời Thầy diễn giảng thấm tình yêu thương 
Lý vô ngã lẽ vô thường 
Dạy chúng đệ tử con đường vô ưu 
 
Công phu sớm tối chuyên đều 
Thầy quên cả chuyện uống đều thuốc thang 
Thầy hóa thân nhập Niết Bàn 
Hình Thầy in đậm trên ngàn trang kinh 
Thầy tôi Bồ Tát hiển linh 
Nhớ Thầy tôi dở Tâm Kinh tìm Thầy ... 
 
                         Phúc Tâm 

Vẫn còn đây chiếc chiếu này 
Chiếc bàn nhỏ chiếc tách đầy trà xanh 
Bây giờ khung cảnh vắng tanh 
Nhớ Thầy con sáo trên cành buồn thiu 
 
Lòng con tan nát trăm chiều 
Nhìn đâu cũng thấy xiêu xiêu dáng Thầy 
Rặng đào cũng thấy hao gầy 
Xuân này hoa nở thiếu Thầy buồn thêm 
 
Chuông chùa vẫn tiếng ngân êm 
Buồn như nghe tiếng mưa đêm âm thầm 
Dáng Thầy ngồi lặng tĩnh tâm 
Dạy con bài học giữ tâm an lành 
 

Viết cho Lễ Bách Nhật của Thầy 
       Ngày 14 / tháng 11 / 2010 

 Thầy như một bậc cha lành 
Chỉ mong đệ tử trưởng thành tiến tu 
Bây giờ mãi mãi thiên thu 
Vườn thiền đá sỏi ngàn thu còn buồn  
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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 
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