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Để tưởng nhớ đến Thầy Trí-Hiền kính thương muôn đời của chúng con…

Đã đến rồi đi không quan ngại
Chẳng đến, chẳng đi Thầy (Sư Ông Trí-Hiền) mãi còn

Thư Ngỏ:
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
khởi công xây dựng Quán-Âm Linh-Viện, và chúng con đã 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
Trung-Tâm Phật Giáo Khuôn-Việt
Chùa Pháp-Quang

Ban Biên Tập phụ trách cho Đặc San đã được phối hợp và gồm có:
Trưởng Ban: Chị Diệu-Khang Trần Đoan-Hạnh
Phó T.B.:
Anh Quảng-Độ La Hùng Cường
Phó T.B.:
Anh Minh-Quang Đoàn-Thanh Phong

Phó T.B.: Chị Đoan-Ngọc Nguyễn Thị Hải-Vân
Cố Vấn: Chị Tâm-Phùng Đoàn Thị Bướm
Cố Vấn: Anh Phúc-Tâm Trịnh Ngọc Bằng

TÂM THƯ (LETTER TO THẦY) 1
Thầy kính thương của con,
Tuy con đã quy-y với Thầy Thanh-Kiểm từ
lúc còn bé ở Chùa Vĩnh Nghiêm trước năm
1975. Nhưng bất cứ nơi đâu mọi người mà
biết đến con đều biết Thầy là Thầy của con.
Con là một trong một số người đã được cái
diễm phúc nấp bóng Thầy từ cuối năm 1979
lúc Thầy mới về ngôi Niệm Phật Đường trên
đường Church, nơi xuất phát của GĐPT
Chánh-Đạo và đã được đổi thành GĐPT
Pháp-Quang sau khi Thầy và quý bác mua
được ngôi nhà gỗ bé tí trên khu đất đầu tiên
để xây nên Trung-Tâm Phật-Giáo KhuônViệt Chùa Pháp-Quang ngày nay.

Con còn nhớ mãi….
…Hình dáng gầy nhỏ nhưng đầy
sức sống của Thầy, luôn luôn bận
bịu dù là ngày thường, cuối tuần
hay những buổi lễ lớn.
…Lối Thầy chỉ dẫn chúng con từ
cách thắp nhang, lễ, lạy, đánh
chuông, và gõ mõ, cho đến cách
tụng kinh… Âm tiếng ê a của
Thầy vẫn còn văng vẳng bên tai
con mỗi khi con ngồi tụng kinh.
…Những lời giảng những câu
khuyên nhủ ngắn gọn nhưng đầy ý
nghĩa của Thầy, cả những câu gắt
mắng khi chúng con có làm điều
gì Thầy không vừa ý…
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…Là đã chứng kiến sự chống đối của nhóm
KKK, rồi những buổi phải đi lên tới City Hall làm
Thông Dịch Viên và Nhân Chứng về việc xin
giấy phép xây Chùa…

…Những bữa ăn thanh đạm vào Chủ Nhật với Thầy sau giờ sinh-hoạt và nhất là bữa phở con
trổ tài mà Anh Chính vẫn còn nhắc tới sau hai mươi mấy năm trời… Và vào một bữa ăn trưa
sau một buổi Đại Lễ ở ngôi nhà gỗ khi HT Chân-Điền hỏi sao Thầy không thọ trai với các Chư
Tăng mà lại ngồi ăn với chúng con, Thầy tươi cười rồi ôn tồn trả lời bằng một câu hỏi mà con
còn nhớ mãi: “Dạ thưa Hòa Thượng, không hòa với chúng thì làm sao dạy cho chúng được
ạ?”…
…Những buổi tập dợt cho Chương Trình Văn-Nghệ, những đêm thức gần đến sáng ở nhà Anh
Chị Bằng cùng với Ti, Ta và Tơ để may xong những bộ trang phục cho các màn vũ
…Những buổi Lễ lớn phải làm ngoài trời, phụ giúp khuân gỗ để các anh đóng khánh đài, và
những lần lái chiếc xe van 15 chỗ ngồi đi đón các anh chị HTr ở xa bay về, cùng Thầy và các
anh chị em niệm Phật để nhìn thấy đột nhiên mây tan mưa tạnh cho buổi Lễ được cử hành
xuông xẻ…

…Những tối làm hoa hồng giấy cho Lễ Vu Lan, làm hoa mai giấy cho Tết…
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…Những buổi đi cắm trại dù xa hay gần, Thầy đều ra sân xem chúng con có mang đầy đủ các
thức cần dùng, đủ chỗ ngồi trên xe hay không và đứng mãi ngoài sân cho đến khi chiếc xe cuối
cùng rời ngõ thì Thầy mới đi vào…
…Phụ lo, chào mời và bán vé cho những bữa cơm gây quỹ đầu tiên, hình như sau ba bữa cũng
chưa đủ tiền đổ cái bãi đậu xe đầu phải không Thầy?
…Những đêm giao-thừa giá buốt ngoài trời nhưng thật ấm áp bên trong vì quá đông người ngồi
sát vào nhau trong căn nhà gỗ nhỏ…
…Lúc con còn làm
trong văn phòng của
trụ sở nghiên cứu về
xây cất (Construction
Research Center) ở
trường UTA và liên
lạc được với ông
Chủ Hãng Gạch
ACME, để họ phải
chấp thuận bán mầu
gạch đúng ý của
Thầy để xây Ngôi
Chánh Điện
…Những buổi ghé
Chùa mà chẳng tìm
thấy Thầy đâu vì
Thầy đang cùng các
nhóm thợ làm gì đó
hoặc đang nhổ cỏ
hay trồng cây ngoài
vườn…
…Con ngừng sinh hoạt với GĐPT vì công ăn việc làm nhưng lúc nào cũng sẵn sàng lo phụ việc
Chùa khi Thầy cần tới con
…Như con từng ao ước, khi Chánh Điện và Cổng Tam Quan hoàn thành, Thầy đã làm Lễ Cưới
cho chúng con… Thầy còn đến ngôi nhà đầu tiên của chúng con ở Irving để làm lễ Trú Niệm và
chúc mừng cho chúng con…
…Khi người em họ con gặp rủi ro tai nạn ở San Antonio, Thầy đã xuống tận nơi để lo giúp chỉ
bảo tang lễ cho gia-đình chúng con
…Rồi khi con sanh được cháu Trí, Thầy bảo rằng Thầy đã chọn được Pháp-Danh Trí-Hiển cho
cháu, con muốn đợi khi Trí thông hiểu được căn bản Đạo Phật rồi mới cho cháu làm lễ quy-y
với Thầy… nhưng con đã đợi lâu quá phải không Thầy? Rồi những lúc con dẫn cháu Trí lên
Chùa, khi cháu chắp tay lạy Thầy, Thầy vội dấu điếu thuốc lá sau lưng, vì cháu Trí thường hay
hỏi “Thầy đã chừa hút thuốc chưa ạ?” và Thầy xoa đầu cháu, cười rồi trả lời: “Sắp chừa rồi…”
…Thầy đã không quản ngại đường xá xa xôi về Houston để lo cho Tang Lễ cho người anh Cả
của chúng con suốt cả một tuần lễ dài
…Suốt trong 5 năm, con mong mỏi có thêm được một đứa con nữa, Thầy luôn khuyên con cố
niệm Phật hàng ngày, Thầy còn bảo con là Thầy cũng tụng kinh hộ niệm cho con nữa… Đến
giao-thừa năm 2002, khi Thầy giao con nén hương lớn như mọi năm, Thầy còn bảo “trong năm
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nay Chị Hạnh sẽ có cháu gái nhá”, con mừng thầm và đúng như lời Thầy phán, con đã sanh
được cháu Quyên vào tháng 9 năm đó
…Nhân dịp Lễ Chúc Thọ của Thầy con đã làm được bài thơ đầu tiên cho Thầy, em Thùy-Linh
(Tơ) cũng về tham dự và hát bài “Kính Mến Thầy”, lời bài hát đã thấm thía, những câu tâm sự
và chúc thọ Thầy của em gói gém tất cả những gì đại đa số chúng con muốn nhưng chưa bao
giờ thốt lên được…
Rồi vì bận bịu với tiệm ăn nên con đã không đến Chùa thường xuyên từ đầu năm 2009 như
trước. Nhưng không lúc nào con không nghĩ tới Thầy, con thỉnh thoảng gọi Chị Hải-Vân để hỏi
thăm xem Thầy có uống hộp thuốc bổ bằng bột con đã đưa Thầy hay không, hết chưa để con
còn mang thêm xuống cho Thầy dùng… Con lúc nào cũng lo sợ Thầy không ăn và uống thuốc
đều đặn nhưng lại làm việc trong ngoài quần quật suốt ngày
Con được tin Thầy nằm xuống, con rụng rời cả tay chân, run rảy gọi điện thoại cho Chị Vân vì
con không thể tin được là con không bao giờ được trông thấy Thầy nữa, nhưng chị không bắt
phone, nên con gọi cho Chị Bằng, Chị ấy nói chị mới đi Chùa buổi trưa hôm nay và chiều cũng
được một người bạn của anh Bằng từ DC gọi điện-thoại báo tin buồn về Thầy. Con vội vã gọi
điện thoạin cho mẹ con và em Dung rồi gọi cho các chị con bên Cali, tối hôm ấy con trằn trọc cả
đêm không ngủ được sau khi hàn huyên với Thủy-Thịnh qua email và facebook…
Hôm Thứ Hai con phải ra mở cửa hàng mà tâm trí như ở đâu đâu, chiều xuống đến Chùa, thì
mới biết được chương trình tang lễ, rồi con lại phải về trông lo và đóng cửa tiệm.
Hôm Thứ Ba con làm buổi sáng vì em Dung con xuống dự Lễ Nhập Kim Quan của Thầy, rồi
chiều con mới xuống được. Đến nơi con muốn chết đứng khi nhìn thấy hình dáng nhỏ bé của
Thầy nằm bất đông trong cái quan tài, con quỳ phục xuống mặc cho nước mắt tuôn tràn (dù
ngay lúc đó con còn nhớ như in lời Thầy từng dạy là không được khóc lóc khi người thân
thương trút nghiệp trần, con cố gắng hết sức mà làm sao con thi hành được hả Thầy?), con ao
ước Thầy ngồi dậy và bước ra khỏ cái quan tài như Thầy đã từng kể: … lúc Thầy còn bé đã
chết đi và sống lại một đôi lần…; rồi con lẩm bẩm cùng Thầy “Thầy ơi, Thầy nhẹ nghiệp rồi! Xin
Thầy giúp cho con nhẹ nghiệp, bán được tiệm thì con mới có thì giờ lo giúp việc Chùa được
Thầy ơi!
Không ai có thể tin nổi, chiều hôm sau khi con còn ở Chùa, thì em Dung con gọi bảo con về
tiệm gấp vì có người đang muốn gặp con để thương lương mua tiệm (mặc dù con chưa hề
quảng cáo hay gắn bảng bán tiệm lên) và con đã bán tiệm xong xuôi khoảng 3 tuần sau đó.
Trong suốt cả tuần tang lễ của Thầy, anh chị em chúng con (Thủy-Thịnh, Hiền, Hạnh,
Dũng/Bích, Tiên-Hùng, Liên-Trang, Thùy-Trang, Thùy-Linh, Hạnh nhỏ, Đức, Bé Ngọc, etc…) từ
mọi nẻo đường xa xôi đã về thọ tang Thầy, chào nhau, ôm nhau, nhìn nhau trong nghẹn ngào
thương tiếc vì phải đối mặt với sự mất mát quá to lớn mà không bút mực, lời nói hay hành động
nào có thể diễn tả hết được … Đêm Lễ Truy Niệm của Thầy, những bài điếu văn diễn tả Lòng
Thương Vĩ Đại và Lý Tưởng của Thầy cho GĐPT, dân tộc và tuổi trẻ, thật là thấm thía. Em
Thùy-Linh một lần cuối hát và dâng lên lời tiễn biệt Thầy qua bài “Kính MếnThầy” trong những
tiếng khóc tức tưởi của chúng con, rồi những đứa con muôn đời của Thầy cùng kết vòng giây
thân-ái lần chót với Thầy… Ngày Lễ Hỏa Táng của Thầy, Giác Linh Đường đông chật không
còn chỗ đứng, mà con chỉ cảm thấy trống vắng và lạc lõng vô biên…
Con xuống Chùa hàng tuần dự Lễ Thất của Thầy cùng với 2 cháu, đến tuần thất thứ nhì (2) thì
Cháu Trí hỏi con là làm cách nào để thì cháu mới được mặc đồng phục giống các anh chị em
trong GĐPT và cháu Quyên cũng muốn theo anh nó. Thế rồi mẹ con chúng con đến Chùa
hàng tuần, các cháu sinh hoạt, con dự khóa lễ hàng tuần (để được cảm thấy gần gũi với Thầy
hơn, nhưng cứ ngửng lên nhìn thấy ảnh Thầy dưới chân Tượng A Di Đà, thì con không khỏi
thấy bùi ngùi Thầy ạ). Con nhận lãnh nhiệm vụ Trưởng Ban Thông Tin, con làm xong website
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chính thức cho Chùa, rồi bắt đầu ra những Bản Tin, con tự nguyện sẽ cố gắng làm tất cả những
gì con có thể làm để duy trì đường lối Thầy đã vạch ra khi tạo dựng nên Trung-Tâm Phật-Giáo
Khuôn-Việt Chùa Pháp-Quang nơi đây và sẽ không để một ai xóa bỏ dấu tích của Thầy trên
mảnh đất này.

Hôm Lễ 49 Ngày của Thầy, nhờ Chị Vân nhắc nhở, con làm một ít khoanh sushi chay cúng
Thầy mà cứ ân-hận là đã không làm mang xuống mời Thầy xơi lúc con còn tiệm ăn vài ba tháng
trước đây…
Mồng một Tết vừa rồi con làm mâm cơm chay cúng ở nhà, con pha tách càfe đắng để dâng
cúng Thầy mà mắt cay xè Thầy ạ…
Thời gian đối đầu với bao nhiêu thử thách và sóng gió, con bàng hoàng trước những sự thực
ngoài sức tưởng tượng vì qua bao năm nấp bóng của Thầy, con từng nghĩ tu sĩ ai ai chắc cũng
đều độ lượng, từ bi, vì chúng sanh, vì đạo và quên mình như Thầy; và những người thường
được tụng kinh tu học, nấp bóng và hưởng ân Thầy sẽ không còn nhiều sân si hay tham vọng
như những người đời, nhưng hỡi ôi sự thật rất là phũ phàng Thầy ơi…!!!
Nhưng con tin chắc Thầy trên cao nhìn xuống đã thấy rõ và luôn giúp chúng con tạo duyên lành
làm việc phải, đúng không Thầy?
Con ngồi đây hôm nay viết bài này sau khi đọc lại những bài tâm thư của các em trong GĐPT
đã viết bằng tiếng Anh về Thầy và đã đọc hôm Chu Niên năm ngoái mà nước mắt tuôn dài, con
đang cố gắng để soạn thảo và xếp đặt cho xong Đặc San Tưởng Niệm Thầy cho kịp Giỗ Đầu
của Thầy vào cuối tuần tới. Thầy phù hộ cho con làm cho xong nhé Thầy.
Con thương và nhớ Thầy nhiều lắm… đến suốt đời con sẽ không bao giờ quên Thầy Trí-Hiền
kính thương của con…
Con Diệu-Khang Trần Đoan-Hạnh

Ước Nguyện
(Diệu-Khang)

Thầy nhẹ nhàng rũ bóng

Thầy đắc đạo bồ tát

Để lại bao nhớ thương

Hiển linh và độ trì

Ôi hạnh tu cao cả

Giúp chúng con vững tiến

Lưu xá lợi vãng xanh

Già lam mãi an lành
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HẠNH NGUYỆN CỦA SƯ ÔNG TRÍ HIỀN
Cách nay vừa tròn ngày Lễ
Thất Tuần của Sƣ Ông, tất cả
chúng con đã mất đi một vị
Cao Tăng của Phật giáo Việt
Nam, Phật giáo Hải Ngoại nói
chung, cùng toàn thể Phật tử
chùa Pháp-Quang nói riêng,
thật là nổi đau xót và mất mát
to lớn mà mọi ngƣời ở đủ
thành phần từ các vị Bô Lão,
Trung Niên, Thanh Niên cho
đến các em Thiếu Nhi đã mất
đi chỗ dựa tinh thần cùng gửi
gấm tâm linh, lẫn niềm tin
trọn vẹn cho Thầy mà giờ
đây Thầy đã vĩnh viễn ra đi
không một lời từ giã với
chúng con.
Văng vẵng bên tai, cùng hình
ảnh mà Thầy đã hiện rõ với
dáng ngƣời nho nhỏ, ốm gầy,
lúc nào đôi mắt cũng sáng
ngời, nét mặt luôn hiện một
nụ cƣời hiền hòa, lời nói đầy
lòng Từ-Bi và cởi mở với tất
cả mọi ngƣời mà hình bóng ấy nếu kéo ngƣợc dòng thời gian 30 năm về trƣớc, Thầy
đến nơi đây chỉ võn vẹn một ngôi nhà nho nhỏ mà hiện giờ vẫn còn. Thầy đã dốc hết
toàn năng, toàn lực đem giáo lý nhà Phật truyền bá và phát huy tôn chỉ lấy Trí-Tuệ và
Từ-Bi làm nền tảng để giáo hóa chúng sanh, có thể nói rằng: Trí-Tuệ phân biệt
không xót một ly, Từ-Bi không bỏ một vật, Thầy đều thể hiện mà ai ai trong tất cả
chúng con đã và đang noi theo.
Đối với cá nhân Thầy: Thầy không có gì cho cá nhân Thầy cả, ngày hai buổi cơm canh
dƣa muối đạm bạc, cùng gánh vác mọi công việc nặng nhọc, nào cuốc đất, đào lấy rễ
của cây cổ thụ hơn hai ngƣời ôm kéo dài hàng tháng hầu có đƣợc đủ diện tích để an vị
tƣợng Quán Thế-Âm Bồ Tát Linh Thiêng hiện có bây giờ, tối lại Tu niệm, Thiền định
và rồi nằm lăn ra ngủ bằng chiếc túi ngủ (sleeping bag) đơn sơ cũ nát trên sàn gỗ
bên góc nhà bếp mà suốt 30 năm qua Thầy duy trì một nếp sống không vật chất đó.
6
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Ngày tháng đối với Thầy là những ngày đầy Niềm Hy Vọng cho tất cả chúng con,
Thầy luôn hoạch định trên mọi bình diện, nào lo Truyền Bá Phật Pháp, nào đẩy mạnh
phát triển cơ sở vật chất mặc dù với đôi tay nhỏ bé nhƣng với Trí Tuệ Siêu Phàm,
bằng lòng tự tin vô bờ bến của mọi Phật Tử chúng con, để từ từ có đƣợc ngôi Chánh
điện trang nghiêm, ngôi nhà sinh hoạt tiện nghi với sức chứa khá đông, ngôi Tăng
đƣờng quy củ, Tƣợng A Di Đà lộ thiên,khu vƣờn Thập Bát La Hán, những thác,suối đá
róc rách, cây cỏ xanh tƣơi tất cả tạo nên một khung cảnh Thanh Tịnh và Thiền Vị với
tâm nguyện cuối cùng là xây dựng Quán-Âm Linh Viện. Đó là biểu hiện lòng Từ Bi
cũng là hạnh nguyện cứu Khổ Độ Sinh mà cả đời Thầy gửi trọn vào đó,mà Thầy đã có
kế hoạch và bây giờ chúng con Nguyện sẽ tiếp nối thực hiện cho bằng đƣợc không ai
ngoài Thầy bằng tất cả Tâm Thành của tất cả chúng con.
Thầy ơi! Tiếc thay Thầy nay không còn nữa để cùng chúng con chia ngọt sẻ bùi gánh
vác cùng Thầy đã trãi qua suốt bao đoạn đƣờng chong gai để có đƣợc từ tinh thần lẩn
vật chất thì làm sao chúng con quên đƣợc từ cái khoảnh khắc ban sơ cho đến ngày
hôm nay, bóng dáng ấy, nụ cƣời kia, lòng Từ Bi nọ, Trí-Tuệ sáng ngời đó, làm sao
chúng con tìm lại đƣợc bây giờ, cái mất mát to lớn nầy ai nấy đều bàng hoàng, giao
động không ai có thể lƣờng và đón nhận đƣợc.
Giờ đây, kể từ hôm nay chúng con đang Tỉnh Trí, Hoàn Hồn và biết phải làm gì ngõ
hầu đền ơn mà Thầy đã dầy công khai sinh ra nó:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Với Lòng Nhiệt Quyết Vô Biên.
Lòng Kiên Trì Vô Hạn.
Với Đạo Pháp Nhiệm Mầu.
Niềm Tin Vững Mạnh.
Trí Tuệ Trong Sáng.
Từ-Bi Lan Tỏa.

Chúng con nguyện tiếp nối Sự Nghiệp Thầy cả hai phƣơng diện Tinh Thần và Vật
Chất để khỏi phụ lòng Thầy đã sáng lập ra. Trong lòng mỗi một chúng con mãi chế
ngự hình bóng Thầy bằng hai câu thơ nhƣ sau:

“ĐÃ ĐẾN, RỒI ĐI KHÔNG QUAN NGẠI
CHẲNG ĐẾN, CHẲNG ĐI THẦY MÃI CÒN“
Đây là hai câu thơ chúng con luôn nằm lòng đến mãi mãi về sau...
Chúng con xin THÀNH KÍNH xin Đảnh Lễ Thầy.
Trí-Không
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Giữa Cuộc Lữ Hành
Giữa cuộc lữ hành Thầy đã ra đi! Chỉ lặng im thôi Thầy chẳng nói năng gì. Bây giờ
ngày húy nhật chúng con ngồi cũng lặng lẽ ngắm Thầy đi. Nhƣ một lời tự sám bao
nhiều lần chúng con đã làm Thầy bận tâm. Trong cuộc lữ hành vạn dặm Thầy đã chọn
con đƣờng “Cô Độc”. Những buồn vui để lại cho
cuộc thế chán chƣờng, đầy dẫy những oán hờn và
trách móc. Con đƣờng còn dài vạn dặm nhƣng
Thầy đã đi qua. Dù có là trăm ngàn nỗi thiết tha
chúng con cũng không thể nào níu lại. Mỗi lần về
Chùa đi ngang am thất nhỏ của Thầy, nhìn chiếc
áo còn treo ngoài ngõ lòng con không khỏi ngậm
ngùi: “A Di Đà Phật – Lạy Ôn cho con về”, nhƣng
bóng Thầy không còn nữa. Cánh cửa đóng im lìm.
Một nỗi xót xa những tƣởng đƣợc lắng chìm,
nhƣng không nó vẫn bừng bừng đứng dậy. Con cứ
ngỡ Thầy vẫn đứng đây với những lời chỉ dạy. Dù
ngày xƣa có nhiều điều không vừa ý. Bây giờ con
chỉ mong tìm một chút của ngày xƣa. Hình dáng ấy
– nụ cƣời – đôi mắt ấy. Thôi giờ đây trong cuộc lữ
hành Thầy đã “Một thân muôn dặm xa” giữa cõi ta
ba Thầy đã đi vào định trụ. Chỉ cầu xin sao lòng những đứa con Thầy quay về đoàn tụ,
quỳ dƣới chân Thầy để dâng một lời kinh. Xin sám hối – những nghiệp tội của mình –
làm tan vỡ mái nhà Thầy đã dựng……
Chúng con cúi đầu ngƣỡng nguyện mƣời phƣơng Phật hiển linh cùng tấm tình bên
chân linh Thầy thùy từ gia hộ, nhƣ hạnh nguyện “Ta bà cứu độ” chở che cho đàn con
dại hôm nay. Mái nhà chung vẫn còn đó rạng ơn Thầy – Tình huynh đệ sẽ mãi tràn đầy
nhƣ ngày trƣớc. Cúi xin Thầy rũ lòng ban phƣớc cho chúng con, cho tất cả mọi ngƣời.
Mặc dầu trong cuộc lữ hành Thầy đã đến nơi nhƣng chúng con vẫn còn chơi vơi giữa
dòng cuồng nộ. Cúi xin Thầy gia ân cứu độ cho mỗi chúng con tràn đầy nhân ái trong
tim – Tay trong tay chúng con sẽ lần tìm – niềm thƣơng cảm vẫn tràn đầy trong nhịp
thở. Dứt quyết xóa bỏ những đƣờng nứt rạn vỡ đã lỡ gây ra trong tình huynh đệ hôm
qua. Chúng con nhất tâm thành kính dâng lên Thầy những nụ cƣời hoa. Niềm tin
thƣơng sẽ tràn ngập chan hòa – Chùa vui đẹp với lời ca đồng điệu.
Cúi xin Thầy gia ân chứng triệu. Tất cả chúng con thành kính đảnh lễ Giác Linh Thầy.
Giữa cuộc lữ hành Thầy đã đến phƣơng Tây. Chúng con còn lại trong độ đầy của Thầy
ban xuống.
Sujàtà Tâm Phùng kính dâng Thầy
Húy nhật 2011
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Bài Báo Về Thầy
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Bác Hiền của tôi

Năm 1958, Gia đình Phật Tử Giác Minh từ chùa Kim Cương đường Trương Tấn Bửu
do Thầy Chính Tiến làm gia trưởng, anh Nguyễn Văn Thục làm Liên Đoàn Trưởng,
đã theo chân Thầy Chính Tiến dời Đoàn quan về sinh hoạt tại chùa Giác Minh 578
Phan Thanh Giản Sàigòn. Thời ấy chư Tăng tại chùa Giác Minh có Thầy Đức Nhuận,
Bình Minh, Quảng Độ, Chính Tiến, Huyền Minh, Tuệ Hải, Thanh Roãn, Thanh Bối,
Thầy Thanh Cát giữ chức Giám Viện. Sư Bác có Bác Đản, Bác Phúc, Bác Như và chú
Cao, còn Chủ tịch Giáo Hội Tăng Già Bắc Việt Tại Miền Nam là Đại Đức Thích Đức
Nghiệp trụ trì chùa Giác Hoa, cùng trú xứ có Đại Đức Quảng Thạc và Bác Nhân.
Hòa Thượng Thích Thanh Thạnh bổn sư của tôi, ngài tu ở chùa nào tôi không được
rõ, về sau khoảng năm 1960 mới về chùa Giác Minh với Thượng Tọa Thích Thanh
Thái. Sau 1963, Thầy Thanh Cát du học ở Nhật, Thượng Tọa Độ Lượng về thay làm
Giám viện Chùa Giác Minh. Thượng Tọa Thích Tâm Châu trụ trì chùa Từ Quang nằm
sát bên cạnh chùa Giác Minh. Thượng Tọa Thích Trí Dũng và Đại Đức Thanh Long
có trú xứ chùa Phổ Quang trong Bắc Việt Nghĩa Trang. Thượng Tọa Quảng Hào trụ
trì chùa Bồ Đề ở Hàng xanh, Thượng Tọa Giác Hải Trụ Trì chùa Trấn Quốc, Thầy
Thanh Minh Viện chủ Thanh Minh Thiền Viện. Thầy Từ Sơn trụ trì chùa Linh Sơn ở
ngã tư Trung Chánh, Hóc Môn. Thầy Tường Vân trụ trì chùa Khánh Long ở Khánh
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Hội. Thượng Tọa Đức Tuệ, Đại Đức Quảng Long, Đức Huân ở các chùa Lộc
Ninh. Thượng Tọa Tâm Giác, Thanh Kiểm còn đang du học ở Nhật Bản, đến 1962
mới về nước. Một số chư vị khác Trụ trì tại chùa Sùng Đức ở Thủ Đức, Giác Lâm,
Giác Viên ở Biên Hòa, và các chùa khác ở Túc Trưng, Ban Mê Thuột, tôi chưa có dịp
biết hết.
Trước 1963, chùa Giác Minh chưa có dãi Đông lang, cặp hông chùa và một căn nhà
bên cạnh có một con đường nhỏ, sau này chùa mua căn nhà bên cạnh, Hòa Thượng
Đức Nhuận xây lại chùa và mua căn nhà bên cạnh xây thành dãi Đông lang, vẫn chừa
một hành lang như cũ. Hình ảnh đầu thập niên 60, một vị tăng mặc nâu sòng, ngồi ở
tam cấp dãi Đông lang hoặc dạy Đạo cho các em Đoàn sinh Gia Đình Phật Tử, hoặc
dõi mắt nhìn các em sinh hoạt người hoan hỷ mĩm cười.
Đó là hình ảnh bác Hiền luôn luôn còn lại trong tôi, sau này tôi ít gặp Bác, nghe nói
Bác du học ở Nhật Bản.
Năm 1991, trước khi đi định cư ở Mỹ, tôi có đến thăm Thầy Chính Tiến, tuy Thầy
hoàn tục nhưng tôi vẫn tôn kính Thầy như một vị Y chỉ sư ngày trước, Thầy Chính
Tiến có viết một phong thư nhờ tôi chuyển cho Thầy Trí Hiền, Thầy lại nhờ tôi khi
đến Mỹ liên lạc với nghĩa tử của Thầy, để hỏi xem việc bảo lãnh Thầy tiến triển như
thế nào.
Thư Thầy Chính Tiến gửi cho Thầy Trí Hiền tôi không rõ nội dung. Riêng về cô
nghĩa tử của Thầy Chi;nh Tiến, cô ấy cho biết do gia đinh làm ăn thất bại nên không
thể tiếp tục bảo lãnh cho Thầy, nếu tôi muốn, cô ta sẽ gửi toàn bộ hồ sơ cho tôi theo
dõi và tiếp tục, chân ướt chân ráo mới đến Mỹ, tôi không dám nhận hồ sơ.
Về gia đình tôi, Thầy Trí Hiền bảo gửi đứa con trai của tôi vào ở chùa với Thầy, Thầy
sẽ cho cháu ăn học nên người. Tôi mới sang xứ lạ nào hiểu được gì nên bàn bạc với
chị tôi, chị cho ý kiến: “Cha mẹ ở đâu con ở đó tiện hơn, vã lại nơi đây ít người Việt,
không có chỗ ăn chơi, học sinh dễ học hành hơn”. Thế là tôi nghe lời chị chuyên, cám
ơn lòng tốt của Thầy.
Năm 1999, sang San Jose dự Hội Ngộ Ái Hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm kỳ III tại chùa
Giác Minh, cô Trà đưa tôi vào thăm Hòa Thượng Thanh Cát, tôi có trình bày trường
hợp bảo lãnh Thầy Chính Tiến có nhiều trở ngại. Hòa Thượng Thanh Cát dạy:
- Thầy Trí Hiền là đệ-tử(*) của Thầy Chính Tiến, báo cho Trí Hiền xem có cách
nào giải quyết giúp không?
Tôi báo lại việc này với Thầy Trí Hiền, Thầy cho tôi biết:
- Anh hiểu cho việc này rất khó, vì Thầy Chính Tiến và tôi không có liên quan
gia đình, tôi là tu sĩ đâu có tài sản riêng tư gì để bảo lãnh cho Thầy!
(*) Đính Chính: Thầy Trí-Hiền là đồng-môn với Thầy Chính-Tiến (không phải đệ-tử
như tác giả đã viết.
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Năm 2001, Hội Ngộ AHVN kỳ IV tổ chức tại chùa Pháp Quang, Trung Tâm Phật
Giáo Khuôn Việt tại Dallas Texas, tôi quyết định đi Dallas để gặp Thầy Trí Hiền
trước để cám ơn Thầy đã ưu ái đối với gia đình chúng tôi, sau là để tham dự Hội ngộ,
tôi mua hai vé khứ hồi cho nhà tôi và tôi, vì không có thì giờ và không dư giả cho nên
tôi mua vé rẻ, đi ngày Thứ Sáu và về ngày Chủ Nhật. Nhưng vì vé rẻ nên đám môi
giới đã cho tôi đi tới Dallas vào lúc hơn 10 giờ đêm Thứ Sáu và ngày Chủ Nhật phải
có mặt tại phi trường trước 6 giờ sáng. Như vậy tôi không thể dự buổi họp Tiền Hội
ngộ vào đêm Thứ Sáu. Chỉ có dự họp ngày Thứ Bảy. Ngoài ra tôi còn một việc riêng
của gia đình nên không thể tới Dallas thăm Thầy Trí Hiền cũng như đành phụ tất cả
anh chị em không thể tham dự Hội ngộ, nhưng đã có sự hiện diện của anh Ngô Mạnh
Thu, anh Tuệ Linh và các anh chị khác, tôi tin Hội ngộ sẽ thành công dễ dàng dù tôi
không tham dự được. Tôi rất tiếc về dịp này đã không đến được để thăm Thầy Trí
Hiền nhưng cũng học được một bài học, đừng ham mua vé rẻ!
Năm 2004, tôi có được Trưởng Tuệ Linh cho biết Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên
Thế Giới dự định lập Ban Điều Hợp Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế giới,
Trưởng Tuệ Linh có gợi ý tôi nên tham gia đóng góp, nhưng xét mình tài sơ trí thiển
nên không dám dự vào. Đến ngày 28 tháng 11 năm 2004 tại chùa Bảo Quang,
California có 4 Huynh Trưởng: Nguyên Kim Nguyễn Đóa, Nguyên Tịnh Trần Tư Tín,
Minh Hòa Nguyễn Văn Bình, Tuệ Linh Nguyễn Công Sản được thọ phong cấp Dũng,
người thứ 5 do Sư Ông Trí Hiền đề nghị có tên tôi, nhưng không được chấp thuận,
Trưởng Tuệ Linh có gửi cho tôi một copy bản viết tay của Thầy Trí Hiền.
Nhà tôi vẫn thường nhắc nhở, ngày nào đó mình đi Dallas một chuyến để thăm Thầy
Trí Hiền, tôi cũng nghĩ sẽ có một ngày đến thăm Thầy sau gần 50 năm chưa gặp lại,
nhưng nay Thầy đã giũ áo đi rồi, Chẳng những năm mươi năm, một trăm năm mà mãi
mãi chẳng còn gặp lại!.
Qua lời Hòa Thượng Thanh Cát, tôi mới được biết Thầy Trí Hiền với tôi cùng có
chung một mối giây thân thiết đó là Thầy Chính Tiến, chắc do vậy mà tên tôi được
Thầy đề nghị như Trưởng Tuệ Linh cho biết, tôi đã phụ lòng Thầy là đã không đến dự
lễ ấy. Đọc qua bản Sơ Lược Cuộc Đời Hoằng Dương Phật Pháp của Sư Ông Thích
Trí Hiền, tôi mới biết thêm Thầy là một bậc tài cao, đức trọng, khiêm cung chọn danh
xưng là Sư Ông, nhiều người thích tôn xưng là Hòa Thượng, tôi thì cứ nghe quen tai
Bác Hiền hay Bác Phúc thân thương của tôi.
Nay Sư Ông Trí Hiền, Hòa Thượng Thích Trí Hiền đã xả bỏ báo thân, trở về cõi tịnh.
Nguyện Ngài Cao Đăng Phật Quốc.
Nam Mô A Di Đà Phật!
Phúc Trung kính bái.
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Gia đình phật tử tưởng nhớ Thầy Trí Hiền

Gia đình phật tử vùng Hoa thinh đốn đang trong giai đoạn phát triển tổ chức (1979) thì
tin sƣ ông Trí Hiền từ Nhật sang Mỹ hoằng pháp và sẽ lƣu lại chùa làm huynh trƣởng
và đoàn sinh vô cùng hoan hỷ phấn khởi. Thời gian này thầy Giác Đức rất bận rộn với
việc ngoại vi chùa(tham gia sinh hoạt của cộng đồng ngƣời Việt, tranh đấu biểu tình,
tuyệt thực trƣớc trụ sở Liên hiệp quốc…v.v.); thầy Thanh Đạm còn phải làm việc ở Đại
học Georgetown nên đã đề cử thầy Trí Hiền làm cố vấn giáo hạnh cho gia đình phật tử.
Thầy đã nhanh chóng củng cố lại tổ chức gia đình phật tử, dạy giáo lý, và đặc biệt dạy
Thiền căn bản cho các huynh trƣởng. Cứ mỗi chiều thứ bẩy anh chị em huynh trƣởng
lại về chùa để ngồi thiền với thầy từ 45 phút đến 1 tiếng. Việc ngồi thiền với thầy rất vui,
có tiến bộ khích lệ đáng kể đến nỗi một huynh trƣởng nói đùa là chúng ta đã tiết kiệm
đƣợc tiền vé máy bay không phải sang Làng Hồng để học thiền. Vài huynh trƣởng đã
ngƣỡng mộ và kính phục ngài thì thầy lại nhẹ nhàng bảo là thầy chƣa chứng đâu nhé.
Vui, thầy kể chuyện trình công án của thầy ở Nhật. Thầy đã đi qua 8 ngôi chùa (mỗi
ngôi chùa sẽ tính là 1 chặng) trong giòng Lâm Tế để trình. Đến mỗi chùa thầy phải gặp
vị trụ trì của chùa đó để hầu chuyện và vị trụ trì sẽ thẩm định là thầy có pass không.
Thầy Trí Hiền đã vƣợt qua khỏi 8 chặng (tất cả có 10 chặng). Đến chặng thứ 9, vị sƣ
trụ trì mời thầy uống trà. Vị trụ trì rót trà vào hai cái chén cổ (ƣớc chừng có độ vài trăm
năm tuổi, rất quý) và mời thầy uống. Uống trà xong, vị trụ trì chỉ cái chén và hỏi thầy Trí
Hiền là cái gì. Thầy Trí Hiền kể là thầy đã có câu trả lời rồi, chỉ việc đập tan cái chén cổ
đó đi thì thầy sẽ pass ngay. Nhƣng lúc đó, thầy Trí Hiền nhấn mạnh vì quá cảm phục
ân đức của vị trụ trì nên thầy đã không nỡ lòng đập tan cái chén cổ mà lặng lẽ đứng
dậy đảnh lễ vị trụ trì rồi rời khỏi chùa…
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Vài tháng sau thầy Giác Đức chở thầy đi khám sức khoẻ tổng quát để làm thủ tục lƣu
trú thƣờng trực tại Mỹ (làm thẻ xanh). Khám cho thầy Trí Hiền xong, vì ngạc nhiên và
cảm phục đức độ và giới hạnh của thầy, vị bác sĩ ngƣời Phi luật tân đã lạy thầy Trí
Hiền.
Vì nhu cầu phật sự mà thầy đã đi qua nhiều tiểu bang để làm lễ và thuyết pháp. Thầy
đã đến Grand Prairie (Texas) và dừng chân tại đây để lập nên Trung Tâm Phật Giáo
Khuôn (không có g) Việt và Chùa Pháp Quang từ năm 1980. Thầy đã chăm sóc cho
gia đình phật tử Pháp Quang và khuyến tấn nhiều gia đình phật tử ở các tiểu bang lân
cận Texas. Với tâm đại bi ngài đã khuyến khích, hỗ trợ cho việc tổ chức nhiều đại hội
huynh trƣởng toàn nƣớc Mỹ tại Chùa Pháp Quang.
Gần đây khi biết tin sức khoẻ của thầy đã suy giảm đáng ngại, vài huynh trƣởng
GiácHoàng đã định nghỉ phép một tuần để đến Pháp Quang vấn an thầy. Dự định
chƣa làm đƣợc thì tin thầy đã xả báo thân làm anh em huynh trƣởng bàng hoàng buồn
vô cùng.
Trên đƣờng về Pháp Quang chịu tang thầy, TN đã tâm sự với VC rằng kỳ này chúng ta
về để tạ lỗi với ngài và thành tâm xin ngài để lại ấn chứng cho hàng hậu thế noi gƣơng
ngài mà tu tập. Thấy TN quá quan tâm đến việc ấn chứng, VC bình tĩnh chậm rãi nói
biết đâu thiền sƣ sẽ không để lại cái gì cả vì thiền là vô ngôn mà, thiền là không mà và
…v.v.
Tang lễ thầy Trí Hiền bắt đầu ngày thứ ba 8/10/2010 và lễ trà tỳ cử hành vào ngày thứ
sáu 8/13/2010.
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Trong lễ di quan, trƣớc di ảnh của Thầy Trí Hiền, HT Thƣợng Thủ Giáo Hội Phật Giáo
Việt Nam Trên Thế Giới đã tóm lƣợc công hạnh tu hành của ngài trong bốn chữ: “Chân
Tu Thạc Đức”.
Sáng hôm sau, VC, TL, TN cùng đƣa NK ra phi trƣờng để trở về Phila. Sau khi dùng
điểm tâm tại quán donut gần hotel, vì còn nhiều thì giờ nên NK có ý định về chùa Pháp
Quang để đảnh lễ giác linh thầy lần chót. Xe vừa vào trong sân chùa chƣa kịp đậu lại
thì một nữ phật tử hớt hãi bảo phải ra ngay cổng chùa để gặp HT Chơn Minh gấp. Té
ra thầy Chơn Minh đã thấy NK ngồi trong xe nên có ý muốn cho các huynh trƣởng cùng
đi với phái đoàn đến nhà quàn để thỉnh xá lợi ngài về chùa. Việc xảy ra quá bất ngờ,
TN liền bấm tay VC bảo vì thấy TN quá thành tâm nên thầy đã hiển linh cho phép anh
em chúng ta đón ngài. VC cũng không quên gọi điện cầm tay thông báo ngay cho TT
bảo nếu có thì giờ thì đến ngay nhà quàn, nếu không thì về Pháp Quang đón xá lợi
ngài.
Phái đoàn đến nhà quàn đã đƣợc nhân viên hƣớng dẫn đến lò thiêu. Cửa lò vừa mở,
hơi nóng tỏa ra, các phật tử đã thấy những mảnh xƣơng to, tròn màu trắng nhƣ tuyết
núi Phú sĩ. Vài phật tử quá xúc động thành tâm quỳ xuống lạy. TN soi đèn pin giúp HT
Chơn Minh lựa ra các mảnh xá lợi trắng đẹp. Phần còn lại đƣợc nhà quàn xay nhuyễn
để trong hũ. Phái đoàn chùa Pháp Quang đã cung nghinh xá lợi và tro của thày về
chùa.

Ngay sau đó, HT Chơn Minh đã cử hành lễ an vị giác linh Thầy Trí Hiền tại Giác Linh
Đƣờng (phòng sinh hoạt của GĐPT).
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Hiện nay xá lợi và tro của Thầy Trí Hiền đã đƣợc an vị tại chùa Pháp Quang để cho
phật tử đƣợc chiêm ngƣỡng kính lạy.

Nam Mô Đại Sƣ Trí Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát.
Tuệ Nhẫn
Virginia, 8/18/2010
Đặc San Tưởng Niệm Sư Ông Khai Sơn TTPG Khuôn-Việt Chùa Pháp-Quang
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KỶ NIỆM VỀ THẦY (MEMORY OF THẦY) 1
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Thầy Tôi
Ngồi buồn kể chuyện Thầy tôi
Thầy tôi pháp hiệu Sa Môn Trí Hiền
Vào chùa từ thuở bé thơ
Xuất gia từ thuở mới lên thiếu thời
Thân ngƣời nhỏ nhắn lẹ làng
Thông minh, tài đức, laị thêm lòng từ
Thiếu thời tu học kệ kinh
Quyết lòng theo gót cha lành Thế-Tôn
Trải qua mấy chục năm dài
Trau dồi kinh điển để mong độ đời
Một đời tận tụy gian nan
Bôn ba đây đó độ cho muôn ngƣời
Lòng từ cứu độ chúng sinh
Từ, bi, hỷ, xả, Thầy thƣờng dạy khuyên
Thân gầy một bóng đơn côi
Đông, Tây xuôi ngƣợc chẳng nề gian nan
Ít duyên độ chúng xuất gia
Mà duyên độ chúng tại gia thì nhiều
Khắp trên nƣớc Mỹ xa gần
Nơi đâu cũng có môn đồ tại gia
Hết lòng thƣơng kính trọng Thầy
Bởi vì đức hạnh từ bi của Thầy
Thầy thƣờng xuôi ngƣợc đó đây
Nơi nào có kẻ cần Thầy, Thầy đi
Giảng truyền Phật pháp thâm sâu
Cho ngƣời nghe đƣợc mở tâm tu hành
Mỗi khi bảo lụt thiên tai,
Cho dù ở tận nơi xa xuôi nào
Thầy đều phát nguyện giúp ngƣời
Thân già gầy ốm vậy mà quản chi,
Ôm thùng đứng giữa chợ hàng
Lạc quyên cứu giúp những ngƣời sa cơ
Có khi Tam bộ nguyện cầu
Chân đi ba bƣớc, lại thêm lạy dài
Nguyện cho thế giới thanh bình
Chúng sinh thoát khỏi tai ƣơng, ách nàn
Thầy tôi đức hạnh cao vời
Làm cho Phật tử khắp nơi xa gần
Mƣời phần kính trọng mƣời phần
Đâu đâu cũng biết Sƣ Ông Trí Hiền
Thế rồi bỗng có một ngày
Thâu hình thị tịch, lìa xa cỏi trần
Ta bà bỏ lại sau lƣng
Bao nhiêu ngấn lệ, khóc Thầy chƣa nguôi
Qua rồi một kiếp con ngƣời
Làm thân tu sĩ, sống vì chúng sinh
Thầy tôi khổ hạnh một đời
Tƣơng, dƣa, rau cải, cho qua tháng ngày
Áo quần vài chiếc đơn sơ

Sờn vai rách rƣới theo cùng thời gian
Công phu, sáng, tối, rõ ràng
Ngoài giờ rãnh rỗi, ra sân làm vƣờn
Trồng cây dọn cảnh đẹp chùa
Lom khom nhổ cỏ, niệm câu Di-Đà
Tối về ngũ cạnh chân bàn
Cuộn mình trong tấm chăn đà đơn sơ
Một đời giản dị tu hành
Ăn chay, nằm đất ngại gì gió mƣa
Thân tâm thanh thản nhẹ nhàng
Lúc nào cũng nở nụ cƣời thật tƣơi
Thƣơng ngƣời gặp cảnh nguy nàn
Lòng Thầy rộng mở, giang tay cứu liền
Lúc thì bố thí tịnh tài
Lúc thì vật dụng, ai cần Thầy cho
Từ bi đối đải mọi ngƣời
Ngày đêm mong ƣớc luyện dần trẻ thơ
Mầm non thế hệ tƣơng lai
Làm sao cho chúng phát tâm tu hành
Kế thừa sự nghiệp Nhƣ-Lai
Thì Thầy mới đặng đôi phần yên tâm
Giờ đây vắng bòng Thầy rồi
Chúng con hoài niệm ân sâu của Thầy
Nói sao cho cạn nỗi lòng
Kính yêu, thƣơng nhớ ơn Thầy, Thầy ơi!
Phƣơng Tây cảnh Phật Thầy ngồi
Có nghe tâm sự nhớ thƣơng của trò
Một lòng tha thiết khẩn cầu
Xin Thầy dẫn dắt soi đƣờng chúng con
Từ Bi mở rộng nhƣ Thầy
Đặng mau cứu giúp muôn loài chúng sinh
Trƣớc đền ơn Phật, ơn Thầy
Sau nguyền về cảnh Tây-Phƣơng gặp Thầy
Để cho thỏa dạ mong chờ
Thầy trò hội ngộ, đoàn viên đời đời…
Viết xong ngày 1-4-2011
Mật Hạnh
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TÂM THƯ (LETTER TO THẦY) 2
To my beloved Thầy,
It has been a whole week since you have passed and two days since your funeral. I am
writing this letter to you in hopes of finding some closure. By writing this letter, I hope it will help
me to let go, and not to cry every single time you are mentioned, for I know you would have
yelled at me for doing so if you were still here. You always did that before. Although I have
accepted that you are no longer part of this world, I believe you are still out there somewhere,
watching over us all and blessing us with your kindness.
I have practically known you all my
life. I met you when I was just a baby, not
even 3 years old yet. I remember walking
into that small house of yours and you
always babying me. I remember every
extent of your kindness and how much you
loved me. From letting me run around like
the tomboy I was, to letting me play around
in your room, and even doing cartwheels
and playing with swords in the prayer room
when I was not supposed to. I remember
the times when my parents, Scott's
parents, and Phan's parents came to pray
at night on a weekly basis. Because we
were little, you allowed us to run around
and play instead of praying along with the
adults. I remember getting into a fight and
pushing Scott in the pond. I only remember you being shocked but still chuckling at the fact that
I, a girl, did this to him. I only remember getting a lecture and probably a spanking from my
parents. You simply lent Scott your robes. That was such a site to see! I can still remember the
site of a tiny Scott running around in your oversized yellow robes. I miss those simple times.
I remember the times when I would always get you a glass of water as you were praying.
I remember you always liked your water in either that green or brown-faceted glass cup. I
remember my small hands bringing you that cup of water and you smiling at me, thanking me
for doing so. As the years went by, you preferred coffee instead and I stopped having to get you
water. But now I wished you had still preferred water so I would be able to bring it to you while
you were still here. I also remember having to always say goodbye to you before I left. You
always asked me to kiss your cheek and give you a hug before I left. I remember hating to do so
because your face was always prickly from a not-so-clean shave. I was only still little then, but
now I wish I could take back those thoughts and I wish I had been eager to oblige you back then
because I would not have the chance to do so again as I grew older.
I look around at my room today and I see things you have given me throughout the
years, from the toy baton you bought for me when I was a little girl, to all the books you gave me
to read in hopes that I become a better Buddhist – you have given me so much. And those were
all just materialistic things. I could never, ever repay you for all that you have taught me in life. I
would not be the person I am today if it was not for your teachings. You always treasured me,
telling me I would accomplish great things one day, always encouraging me to try my best to
succeed. You knew I always wanted to become a pediatrician and you continued to encourage
me, even weeks before your death. I remember talking to you before I even started college,
saying college would cost so much and medical school even more. You told me not to worry
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about it, and if anything, you would take care of me. You even begged me to stay close to
home, so I could come visit every Sunday because you loved having me at temple and how
much you needed my help with the GĐPT organization.
I still cannot help but cry every time someone mentions you and what you have done for
me or for our GĐPT organization. You were such an influential figure in the Buddhist community
and yet no one, not even I, knew of your great authority until your death. But that was the way
you did things. You always were always down to earth and liked to do things in secret, never
boasting or telling the world of your accomplishments. I cannot help but compare other monks to
you. You never cared to dress well and did not mind wearing old, mended clothes. You always
loved to clean the entire temple grounds yourself, to the extent of forgetting to eat sometimes.
You never liked for others to kneel down or bow to you and when someone did so, you would
kneel back or bow in return. You did not care for fancy titles and were just fine with us calling
you Thầy. You did not mind me running out into the garden to find you, yelling out for you as if
you were a close friend of mine, because you knew that I respected you regardless, and you did
not need a special greeting or title to prove my respect for you.
Walking into that ER room and seeing you lifeless on that hospital bed was one of worst
things I have experienced in my life. I could not stop my tears from flowing although I instantly
remembered your words, telling me to never cry in front of someone who had just passed since
it would make it hard for that person to carry on if they saw the people around them sad and
upset. I tried so hard to not cry, but how do you expect me to not cry for you when you left so
unexpectedly? I remember getting a call, hearing that you fainted and was rushed to the
hospital. On my drive to the hospital, I even planned out what I was going to say to you. I was
going to scold you for not taking care of yourself, for skipping meals and not taking your
medications when you supposed to. Little did I know that when I would arrive there, you were no
longer part of this world.
Standing by your casket, bowing back to those who came to bow to you only made me
miss you more. I knew if you were still here, you would be begging these people to stop bowing
to you. I wanted to tell them to please not kneel down to you, because I knew you would not like
it at all. I wanted you to sit up and in your funny tone, say "Thôiiiiiii. Đủ rồi." I can still hear your
voice dragging out that word. I never knew why you always dragged out that word though, but I
loved hearing you say it. Maybe it was because you always got really chinky when you said that.
That is also something else I miss – your extremely chinky eyes and toothless grin.
Because of you, I have cried multiple times a day. It seems like whenever you are
mentioned or when I stare up at your altar too long, I will start to cry. I am constantly beating
myself up for not visiting you that Sunday when you passed, even though I was home that day,
studying my life away. You were upset when I told you months before that I would be taking a
short break to study for school and such. And when I finally came back, you were happy to see
me, telling me you were afraid I had forgotten
about you and left you and the GĐPT
organization by yourselves.
It is such a relief to know that you are in a better
place now. I remember almost jumping for joy
when I found out that you had relics/sarira
among your ashes. The news of your relics
have spread and so many people come to visit
and see your relics. As I stood at your altar
today, many of these visitors have told me how
happy they were to hear and see your relics.
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Thank you for leaving them behind to reassure
us all that you are indeed in a better place. It
has really proved to a be a great comfort to a
lot of people, including me.
I honestly, truly, miss you Thầy. I keep on
thinking of you every time I drive anywhere,
and when I am walking around the temple
grounds, seeing all those yellow ribbons tied
everywhere symbolizing your death makes me
sad. I know you have taught me not to be sad
when someone passes, but I cannot help it. I
am still growing and learning as a Buddhist,
and I wish you were still here to guide me on
my path to enlightenment. It seems like
everything I do nowadays reminds me of you
and brings back memories. As I was folding up
your old clothes today, I even thought back to
how you always asked me to fetch your robe
for you, or your hat, or your cigarettes... It
makes me laugh to see a cigarette being
placed on your altar instead of an incense
stick. You are enlightened now and probably
do not need cigarettes anymore, yet someone
keeps on putting them on there for you,
because you loved them when you were still
here. I couldn't help but cry again in front of
your altar today. How I wished I was still a little
girl with you still here, so you would just simply
scold me again for being such a crybaby. But I
am grown up now and you've taught me better
than that. But it's so hard Thầy. I can't do it just
yet, but I will one day.
I know it will be a while before I can
finally stop crying at the thought or mention of
you, but please rest assured Thầy. I promise I
will try hard in all aspects of my life. I won't let
you down. I will continue to help our GĐPT
organization and preserve it the way you
would have wanted it. I won't let it fall. I hope
you will be watching over me and our GĐPT
organization and bless us along this rough
transition. Thank you so much for everything
you have taught me, have done for me and for
my family, and for our GĐPT organization.
Goodbye Thầy ơi, I will miss you and will
never, ever forget you. Con thƣơng Thầy
nhiều lắm.

Hình Bóng Thầy Tôi
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
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
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
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
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
Viết cho Lễ Bách Nhật của Thầy
ngày 14 / tháng 11 / 2010

Nguyên-Thanh – Trần T Ngọc-Oanh
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Lễ Truy Niệm

Cố Hòa Thƣợng ÂN SƢ Thƣợng TRÍ Hạ HIỀN
Vào chiều Chủ Nhật ngày 8 tháng 8 năm 2010, sau một buổi sinh hoạt thƣờng lệ, tin
sét đánh lan nhanh đến anh chị em huynh trƣởng khắp nơi qua điện thoại và email: “Sƣ
Ông Trí Hiền đã viên tịch.” Có ngƣời nhận đƣợc tin đau buồn nầy sau khi vừa về đến
nhà, có ngƣời thì đang trên đƣờng lái xe. Ai nghe tin cũng bị sốc, bàng hoàng xúc
động. Riêng tôi, tôi vẫn chƣa tin nhƣ thế, bởi hôm về dự tang lễ của Htr. Diệu Sáng,
Thầy đang còn rất khỏe mạnh, giọng nói vẫn bình thƣờng nhƣ ngày nào, vã lại cũng
mới đƣợc hầu chuyện Thầy qua điện thoại hôm thứ Ba vừa qua. Tôi đành hỏi Danh,
ngƣời em báo tin cho tôi, “Bác sĩ đã xác định chƣa?”… Thế là tôi phải đành báo hung
tin nầy đến các Anh Chị khác… thật quá đột ngột… vô thƣờng có mặt trên mọi ngỏ
nghách, trên từng mạng sống, sự sống…
Thế rồi không biết làm gì hơn trƣớc tin Thầy ra đi ngoài việc thu xếp về Chùa Pháp
Quang, Grand Prairie, Texas, để nhìn hình dáng nhỏ nhắn của Thầy lần cuối - dốc tâm
cầu nguyện - cung tiễn Giác Linh Thầy về nơi miên viễn tịnh an của Đức Phật A Di Đà.
Sân Chùa Pháp Quang bây giờ tấp nập ngƣời qua lại, nhƣng không thể đảo ngƣợc
cảnh thê lƣơng đột ngột phủ xuống chốn già lam nầy. Sinh Hoạt Đƣờng bây giờ đã
biến thành Giác Linh Đƣờng để tôn trí di ảnh của Thầy; Phật tử vào đảnh lễ không khỏi
bùi ngùi xúc động rơi lệ trƣớc con ngƣời nhỏ nhắn đang nằm bất động trong Quan Tài.
Và Thầy đã nằm đó suốt mấy ngày liền để cho Phật tử, đệ tử, ngƣời thân và đồng đạo
về khấn vái. Riêng anh chị em trong Gia Đình Phật Tử thì đƣợc Ban Tang Lễ cho tổ
chức một buổi Lễ Truy Niệm vào tối thứ Năm trƣớc khi cung tiễn Thầy đến nơi Lễ Trà
Tỳ vào sáng hôm sau.
Tối hôm ấy, có đông đảo anh chị em huynh trƣởng tựu về từ khắp nơi nhƣ California,
Washington DC v.v., có đủ các đại diện của Hội Đồng Chỉ Đạo & Giám Sát GĐPTVN tại
Hoa Kỳ; Ban Hƣớng Dẫn Trung Ƣơng GĐPTVN tại Hoa Kỳ; Các Ban Hƣớng Dẫn Miền
Tịnh Khiết, Thiện Minh, Quảng Đức và Thiện Hoa; Các Đơn Vị GĐPT Miền Tịnh Khiết;
Ban Điều Hợp Trung Ƣơng GĐPT thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới;
Ái Hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm; và đông đảo huynh trƣởng và đoàn sinh GĐPT Pháp
Quang. Ngoài ra còn có một số Phật tử tại đạo tràng Pháp Quang và địa phƣơng cùng
tham dự. Buổi Lễ Truy Điệu đƣợc sự chứng minh của Đại Lão Hòa Thƣợng Thích Tâm
Châu - Thƣợng Thủ Giáo Hội PGVN Trên Thế Giới và Chƣ Tôn Đức Hòa Thƣợng
Thích Nguyên Hạnh, Hòa Thƣợng Thích Quảng Thanh, Thƣợng Tọa Thích Hạnh Tuấn,
Thƣợng Tọa Thích Pháp Trí, Thƣợng Tọa Thích Từ Lực và Đại Đức Thích Đạo Quảng.
Sau phần mở đầu về ý nghĩa buổi Lễ của Htr. Sujàtà Tâm Phùng, tất cả anh chị em lễ
phục chỉnh tề, trang nghiêm hƣớng về biểu tƣợng của Gia Đình Phật Tử Việt Nam
đồng cử bài ca Sen Trắng. Kế đến, Htr. Minh Hòa, Chủ Tịch HĐCĐ&GS/GĐPTVN/HK,
dâng lời tác bạch thỉnh cầu Chƣ Tôn Giáo Phẩm chứng minh và chủ trì Lễ Truy Niệm.
Tiếp theo, Htr. Minh Tuấn, Trƣởng Ban HD Miền Tịnh Khiết, tuyên đọc hành trạng của
Cố Hòa Thƣợng Ân Sƣ – cảm niệm tình thƣơng vô bờ và ghi ơn giáo dƣỡng, bảo bọc,
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che chở mà Cố Hòa Thƣợng Ân Sƣ đã dành cho GĐPTVN tại Hoa Kỳ trong suốt hơn
30 năm qua.
Trƣớc Giác Linh Hòa Thƣợng Ân Sƣ, dƣới khung cảnh trang nghiêm xúc động, Htr.
Nguyên Tịnh, Trƣởng Ban HDTƢ/GĐPTVN/HK, đại diện tập thể Áo Lam tại Hoa Kỳ đọc
lời Khấp Nguyện: Chúng con Nguyện biến niềm đau mất mát to lớn này thành
hành động dõng mãnh qua việc:
1. Kế tục xứng đáng Bồ Đề Hạnh Nguyện mà Hòa Thƣợng Ân Sƣ đã Suốt Đời Dâng
Hiến Cho, Vì, Với sự Quang Huy của Chánh Pháp. Sự kiện Hành Trì Tam Bộ Nhất
Bái, Đức Bồ Tát Quán Thế Âm hồi năm đầu của thế kỷ 21, là một minh chứng về
Tâm Nguyện Cao Cả mà Hòa Thƣợng Ân Sƣ đã mong cầu: về nền Hòa Bình của
Nhân Loại, sự An Lạc của Dân Tộc, niềm Hạnh Phúc của Quê Hƣơng; nhất là sự
Thanh Tịnh của Tăng Đoàn và sự Hòa Hợp của Tứ Chúng Đệ Tử Phật.
2. Nhất Tâm Phụng Hành Di Giáo của Hòa Thƣợng Ân Sƣ, bởi Tâm Thƣ Luân Lƣu đề
ngày 01.11.2007 với nội dung: "Hãy Phất Cao Ngọn Cờ SEN TRẮNG Cho Khỏi
Thẹn Với Lòng, Với Tổ Chức, Với Dân Tộc và Đạo Pháp" - Vì đây, chính là tấm
lòng của Hòa Thƣợng Ân Sƣ dành cho Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ trong
hơn 30 năm xây dựng, kiện toàn và phát triển, mà Ngài - vẫn mãi là tấm gƣơng soi
sáng bƣớc đi lên của Đoàn Thể Áo Lam chúng con trong sứ mệnh - Làm Đẹp Đời
Thơm Đạo.
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Và với giọng trầm hùng rung cảm của Htr. Nguyên Lƣu, Thành Viên Ban Huynh Trƣởng
Tham Vấn BHD Miền Tịnh Khiết, trong phần Điếu Văn, đã diễn tả sự thƣơng tiếc vô
biên của đại gia đình Áo Lam tại Hoa Kỳ khiến cho anh chị em hiện diện thêm bùi ngùi
xúc động.
“… Thầy đã lìa dương thế
Bỏ chúng con, Gia Đình Phật Tử lại trần gian
Thầy ra đi để thương tiếc vô vàn
Chúng con ở lại khóc Thầy trong truy niệm…”
Tiếp theo là những cánh cờ Sen Trắng của các Đơn Vị hiện diện từ Trung Ƣơng đến
địa phƣơng đƣợc giƣơng cao để Chƣ Tôn Giáo Phẩm gắn Tang - Thọ ân đức sâu dày
của Cố Hòa Thƣợng Ân Sƣ - Cầu xin Ngài soi sáng và hộ trì cho tập thể Áo Lam có đủ
nghị lực để học và hành theo những hạnh nguyện của Ngài.
Trƣớc phần Lễ Cầu Nguyện Giác Linh Cố Hòa Thƣợng Ân Sƣ cao đăng Phật quốc do
quý Thầy Đạo Quảng, Hạnh Tuấn và Từ Lực chủ xƣớng, anh chị em đƣợc Hòa
Thƣợng Thƣợng Thủ Thích Tâm Châu và Hòa Thƣợng Thích Nguyên Hạnh ban pháp
từ. Quý Ngài kêu gọi anh chị em hãy vì sự thƣơng yêu của Cố Hòa Thƣợng Thích Trí
Hiền làm thế nào duy trì và phát triển Tổ Chức GĐPT về chung một khối hầu đáp ứng
đƣợc phần nào hoài bảo của Ngƣời đã ôm ấp bấy lâu nay.
Với lòng thƣơng trải rộng cho GĐPTVN tại Hoa Kỳ, đa phần ai cũng đã đƣợc ít nhất
một duyên lành thọ ân của Cố Hòa Thƣợng Ân Sƣ, cho nên trong Lễ Truy Niệm các
Đơn Vị GĐPT không về Thọ Tang đƣợc cũng đã gửi những điện văn về đảnh lễ Ngài.
Những lời “thƣơng tiếc khóc Thầy” nầy do Htr. Tổng Thƣ Ký BHDTU/GĐPTVN/HK tóm
tắt dâng lên trƣớc Giác Linh Cố Hòa Thƣợng. Trong lúc đó, những ngọn nến đƣợc
thắp lên, mỗi ngƣời cầm một ánh nến tỏa sáng lung linh giữa Giác Linh Đƣờng tạo
khung cảnh đang trang nghiêm cảm động lại tăng thêm sự thiêng liêng mầu nhiệm.
Vừa lúc đó tiếng hát ngọt ngào của cô Trịnh Thùy Linh, ngƣời đệ tử thân tín của Thầy,
cất lên làm rung cảm mọi ngƣời qua bài hát “Kính Mến Thầy”. Tiếp theo đó, chị Đoan
Ngọc Nguyễn Thị Hải Vân, ngƣời đã sát cánh bên Thầy chăm lo Phật sự tại chùa Pháp
Quang mấy mƣơi năm qua, dâng lời cảm niệm và nhắc lại những kỷ niệm thân thƣơng
trong lúc học Đạo và giúp Thầy chăm lo Phật sự của Chùa. Rồi lần lƣợc các Huynh
Trƣởng Minh Hòa, Nguyên Tịnh, Sujàtà Tâm Phùng, Nguyên Kim Nguyễn Đóa, Phúc
Đạt Trần Minh Phƣơng (Ái Hữu Vĩnh Nghiêm) và Quảng Độ - đại diện của các Đơn Vị
và BHD dâng lời cảm niệm tiếc thƣơng và chia xẻ những kỷ niệm bên Thầy từ khi Thầy
đến Washington DC vào năm 1978 cho đến nay. Tất cả những kỷ niệm thân thƣơng ấy
nhƣ là những hình ảnh sống động ghi đậm trong thâm tâm mỗi ngƣời để làm động lực
đi tới mỗi lúc đối diện với những “ngả nghiêng” của cuộc đời hay lúc bị chùng chân trên
đƣờng bƣớc phụng sự Tổ Chức GĐPT. Bên cạnh đó, lời hát “Thầy Ơi” do Htr. Diệu
Phƣơng (Ban Viên BHD Miền Tịnh Khiết) cất lên nhƣ những lời thƣơng tiếc vô vàn và
sự cảm xúc của Thƣợng Tọa Từ Lực khi dâng lời cảm niệm đã làm cho mọi ngƣời càng
cảm nhận thêm ân đức của Thầy thật sâu dày.
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Hơn ba giờ đồng hồ đã qua, anh chị em đã ngồi tƣởng nguyện trƣớc Giác Linh Thầy
mà lòng chẳng muốn rời xa không cảnh thiêng liêng và cảm động ấy, bởi ai cũng biết
rằng mỗi khi đứng dậy là không còn đƣợc giây phút gần gũi bên Thầy nữa. Tiếc rằng,
Ban Tổ Chức Tang Lễ cần phải chuẩn bị cho buổi Lễ Di Quan vào sáng sớm mai nên
anh chị em đành phải ngậm ngùi chia tay Thầy. Trƣớc khi rời khỏi Giác Linh Đƣờng,
Htr. Đồng Thái đại diện Ban Tổ Chức Lễ Truy Niệm dâng lời cảm tạ lên Chƣ Tôn Đức
và Quan Khách. Sau đó, anh chị em nhẹ nhàng đứng lên kết thành một vòng tròn để
cùng kết Dây Thân Ái với Cố Hòa Thƣợng Ân Sƣ và cùng đi nhiễu quanh Kim Quan
của Ngài để đảnh lễ và ghi nhớ dung mạo của Ngài lần cuối.
Kính bạch Giác Linh Thầy,
Trong lúc ghi lại những dòng nầy, con thấy rõ nụ cƣời hiền hòa, ánh mắt sâu thẳm,
khuôn mặt da bọc xƣơng và thân hình ốm yếu của Thầy đang hiện diện trƣớc mặt con;
nhất là hình ảnh của Thầy gần đây trong những ngày lo tang sự của Htr. Diệu Sáng.
Con vẫn còn nhớ rất rõ hình ảnh của Thầy trong ngày ấy - Thầy thản nhiên nhƣng có lộ
nét thƣơng tiếc về ngƣời đệ tử yêu quý của Thầy. Giờ phút nầy con vẫn còn nghe
vang vãng bên tai giọng nói trong trẽo của Thầy khi lần cuối cùng con đƣợc hầu chuyện
cùng Thầy.
Con thiết nghĩ giờ đây Thầy đã an nhiên về với Đức Phật A Di Đà, kính xin Thầy gia hộ
cho tất cả anh chị em chúng con có đủ nghị lực để vƣợt qua thảm cảnh phân hóa hiện
nay mà GĐPTVN tại Hoa Kỳ đang đối diện.
Nam Mô Từ Lâm Tế Chánh Tông Tứ Thập Tứ Thế Cố Giác Linh Hòa Thƣợng ÂN SƢ
thƣợng TRÍ hạ HIỀN thùy từ chứng giám.
Kính cẩn
Quảng-Tịnh Nguyễn Chí Thanh
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KỶ NIỆM VỀ THẦY (MEMORY OF THẦY) 2
One of the most recent things that I remember from Sƣ Ông Thích Trí-Hiền was
a line that he often said because of the pain our family was going through from the
hospitalization of one of our fellow youth group leader and sister. He told us “if one bird
is in pain, the rest of the nest doesn’t eat.” He sat happily watching us lovingly fold
cranes for her that day. Thầy was a wise man, but till this day I still can’t understand
those words. If he is no longer suffering along with us in this world, then why is it so
hard for us to eat again?
Sống Với Thầy always seemed to be one of Thầy’s favorite days in the year.
Waking up early on a Saturday morning to come up to Chùa to spend a day with Thầy
isn’t how I picture my weekends but the happiness from Thầy that I always got to
experience on that day made me anxious for it every year. Although I’ve been going to
Chùa for quite some time, I don’t think I’ve ever able to really just sit down with Thầy
and talk to him as other people do. However, during Ngày Sống Với Thầy, I became so
engaged in his lesson that I felt like he was teaching me and only me. What he taught
this year was nothing new to me, a lesson I had already learned in class, but that made
no difference. When he would ask his questions to see if we were paying attention, I
would still guess wrong. He would just shook his head and laughed; we continued
trying until he found the answer that he was looking for. I will always remember one of
the questions that he asked. It was one of the questions that we never guessed
correctly but he had to tell us once more.
“Tình thƣơng là gì? Tinh thƣơng là sự hiểu biết.”
“What is compassion? Compassion is the ability to understand.”
I had never really thought of intertwining the two: Compassion and
Understanding. No one really ever pointed it out to me, and then Thầy did. That is why
whenever I think of Thầy Thích Trí-Hiền, I think of the way he was always
compassionate and understanding. Even though he showed it in a different way than
normal people, in that different way, he expressed it more than anyone else could. Thầy
loved Gia-Đình Phật-Tử Pháp-Quang. Despite Thầy’s age and backround, he came to
Dallas, Texas and learned to understand the way of the new generation. He never
stopped loving us. He understood the changing of society and teenagers these days
aren’t the same as teenagers ten years before. Because of that understanding, he was
able to love us just as he would love the generation before us. The generation that he
would also never stop loving because he understood that there are more important
things in life other than Chùa.
It’s hard to watch someone leave and to have enough compassion to wait for
them to come back. For Thầy though, I will have my mind open to that. With Thầy
always on my mind every step of the way, I will try to continue living life with
compassion through understanding. Without him here to teach that lesson to the next
generation of kids, I will do my best to be a good model of it. For ignorance not to cloud
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my mind, I will be able to see things more clearly. May I be patient with people so I will
be able to slow down and understand people and things around me. From
understanding, I shall be able to develop compassion as Thầy had taught me to.
Each week as I return to this home Thầy had built for us thirty years ago, I feel as
though it gets a little easier to eat again. It’s still a little hard for me to accept that Thầy
will never physically be there for us again and it often makes me sad to think about it.
It’ll be something I will have to learn to deal with. I will not let Thầy down in keeping
Gia-Đình Phật-Tử alive. I will try my hardest to contribute to his dream of keeping GiaĐình Phật-Tử happy and strong. He had taught us well and now it’s our turn. Thầy, I
really miss you!
Tịnh-Huyền - Nguyễn Hồ Phƣơng-Diễm

KỶ NIỆM VỀ THẦY (MEMORY OF THẦY) 3
As a kid who was afraid of Thầy, I didn't have any special memory with him that
would greatly impact my life. But I do have this one memory that I don't think I will ever
forget.
It was a pretty hot sunny day. I was in front of the Chánh-Điện when I saw Thầy's
dog. Back then I was really afraid of dogs and would run away every time I see one. As
the dog approach me he started barking really loud at me. I was so afraid I didn't know
what to do. I thought to myself that I should just run away until I saw Thầy. To show my
respect to Thầy, I nervously greeted him. He saw that I was afraid of the dog and
calmly told me that there was nothing to be afraid of. He also told me that dogs are
more afraid of humans than humans are afraid of them. He saw that I didn't fully believe
him and stomped in front of the dog and just like that the dog jerked back. He smiled
with his lovely smile at me and told me that if the dog scared me again I can just stomp
in front of it and it will back off. When he finished, he stomped in front of the dog again
and once again the dog jerked back. I saw that I had nothing to be afraid of so I
thanked Thầy and continue playing as Thầy and his dog walked away.
Although I don't remember Thầy's dog name nor do I remember how old I was
back then, I will always remember that day as though it just happened yesterday. Now
that our beloved Thầy is gone and the chance of creating another special memory with
him is gone also, I will hold onto this little memory forever. I will never forget the smile
he put on that day. As time passed, my fear of him disappeared little by little. Now I am
no longer afraid of him but I guess it's a little too late now. Thầy, you will always have a
special place in my heart and I promise you that no one can replace you. You are loved
and greatly missed!
Minh-Diệu – Trần T Mỹ-Huyền
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Heaven on Earth
Reflections on Buddhism with Masters Thich Tri-Hien and Roger Cantu
by Julie Olson
Star-Telegram Staff Writer
Hometown Star Magazine
Sunday, October 25, 1998
An island of Eastern serenity rests just blocks from Belt Line Road and Main Street in Grand
Prairie.
Founded in 1982, the Chua Phap Quang Vietnam Buddhist temple sits well back off the road,
behind mature trees, gates and a courtyard garden. It reflects one of the primary tenets of the
Pure Land sect that built it: "heaven on earth, in this life, is an attainable goal" reads a sign near
the entrance.
"Some people believe Nirvana is actually a place, and some believe it‟s actually here," Master
Thich Tri-Hien said. "We try to achieve it here... When you forget everything, in time your mind
is at peace. You know very well what you are doing, and you come to achieve Buddhahood"
Master Tri-Hien said there are thousands of Buddhas, or enlightened ones. His group prays often
to Amitahba Buddha, who is believed to reside in a place that closely coincides with Western
ideas of paradise.
"It‟s a perfect place where you have the ability to create what you need, where you don‟t have to
depend on others or suffer from sickness or old age, or lose the ones you love," temple
administrator Hai-Van Thi Nguyen said.
"Everybody has a Buddha nature, and we have the power to become that if we work on it." TriHien said.
"When a man chants the name of Amitahba Buddha, when he sincerely believes in himself and
in the power of Buddha, he will be welcomed to the pure land."
Sakyamuni Buddha, the founder of Buddhism, grew up in what is now Nepal, and his religion
spread through Tibet and Bhutan, on to China and Japan. Buddhism is built on the four noble
truths: there is suffering in the world; suffering comes from attachments; there is a way to end
suffering; and the way to end it is by learning the path of Buddhism. The eight-fold path includes
meditation and letting go of our emotional attachments.
Nguyen estimated that the temple averages 400 worshippers, mostly Vietnamese from around the
Metroplex, for Sunday services, with "a couple thousand attending on major holidays". Services
include a sermon by Tri-Hien and chants from the sutra, or Buddhist religion texts.
Chanting is a way of achieving "mindfulness," the complete combination of heart and mind and
the "other" of humanity and divinity. Buddhist strive for mindfulness at all times.
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We chant to release the obstacles in life. Chanting is meditation. It keeps your mind quiet," TriHien said. "We must control our mind to become self-masters."
That‟s exactly what attracted Roger Cantu of Arlington to Buddhism. Cantu moved from Laredo,
Texas to Orange, California to attend college and soon became interested in meditation and
Eastern philosophies.
I felt really lost and confused by life. I had no direction," he said. "Meditation gave me the
opportunity to focus myself and create a vision of what to do with my life."
Cantu studied Buddhism at the American Buddhist Society in New York before becoming a
Buddhist in 1989. Buddhists "take refuge in the Buddha, the dharma, which is the teachings of
the Buddha, and the sangha, or their spiritual community," Cantu said.
Cantu‟s goal as a teacher of meditation is to seek Enlightenment and share with others what he
has learned. He earned a bachelor‟s degree in English from the University of Texas at Arlington
in May of 1997, and has written four books on his spiritual experiences.
He organized the Meditation Club of Arlington four years ago, focusing on the
nondenominational aspects of meditation and its benefits of increased energy, stress relief and
self-discipline.
Around 25 people come Thursday nights on a regular basis. Cantu said the point of meditation is
to still one‟s surface mind, which is active like the waves of the ocean, in order to get to the
calmer, deeper mind.
You can get rid of a lot of the conditioning that other people have given you and realize who you
are," he said.
Buddhist believe in reincarnation and karma. This world is viewed as the middle of six worlds
where souls can go to reincarnate.
Once you become enlightened, you go into Nirvana and merge with the Universe. You don‟t
have to come back to this neighborhood," Cantu said. "But if you do a lot of bad deeds, you can
go to one of the hell worlds."
Cantu said that people often misunderstand the concept of karma. "People talk about having „bad
karma‟ when in reality, you are the generator of your own karma," he said. "Basically it‟s like
going to school. If you study, you get good grades. If you don‟t study, you don‟t do well."
What you are learning is to enjoy every moment of life, which is corollary to mindfulness.
At every moment you choose your state of mind," Cantu said. "If you are happy with life, the
better your state of mind. Every experience in life can teach you something. Life is the ultimate
teacher."
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MỘT CHUYẾN ĐI

(*)

Đƣợc sự nhờ cậy của một huynh trƣởng lớn tại DC cũng là bạn cùng thời trung học
Tabert Saigon, Dũng sốt sắng nhận lời về Texas để làm phóng sự cho đại hội huynh
trƣởng toàn nƣớc Mỹ họp trong ba ngày cuối tháng tám năm 2005. Ra khỏi phi trƣờng,
theo chỉ dẫn của MAPQUEST, Dũng lấy exit 36B về hƣớng Houston, xe chạy thêm
khoảng chín dặm đến ngã ba, Dũng giảm tốc độ quẹo phải vào con đƣờng nhỏ. Cho xe
đậu tạm bên hông đƣờng, Dũng xem lại bản đồ trƣớc khi tiếp tục lái đến địa điểm đại
hội.
Là con cả trong gia đình có hai em trai và ba em gái. Bố Dũng theo đạo thiên chúa giáo,
mẹ là phật tử có quy y tam bảo từ nhỏ. Dũng đƣợc gia đình cho theo học chƣơng trình
Pháp tại một trƣờng lớn tại Saigon. Xong bậc trung học, Dũng ghi danh vào trƣờng đại
học Chính Trị Kinh Doanh Đà Lạt. Tốt nghiệp đại học, Dũng tìm đƣợc việc làm tại Ngân
Hàng Phát Triển Nông Thôn thuộc tỉnh Cần Thơ vùng bốn chiến thuật. Làm việc với
nhiệm vụ xem sét hồ sơ cho nông dân vay tiền để gia tăng sản xuất nông nghiệp đƣợc
hơn một năm thì biến cố 75 đƣa đẩy Dũng sang Mỹ tỵ nạn. Hai năm đầu ở Mỹ, nhờ vốn
liếng sinh ngữ căn bản, Dũng học thảo chƣơng điện toán dễ dàng và sau đó nhanh
chóng tìm đƣợc việc làm đúng ngành. Làm chuyên viên điện toán hơn bốn năm, Dũng
đƣợc thăng chức lên team leader cho một chƣơng trình tài chánh của ngân hàng Bank
of America.
Vào những năm 80-90 làn sóng ngƣời Việt đổ về Tiểu Saigon (Cali) ngày càng đông.
Nó đòi hỏi những dịch vụ nhƣ truyền thông, truyền hình phục vụ cho cộng đồng gia
tăng. Nhân cơ hội này, Dũng thích thú nhẩy vào lãnh vực mà một thời làm Dũng say
mê (Dũng đã học và tốt nghiệp khóa đào tạo đạo diễn do đài Truyền Hình Số 9 tổ chức
năm 1969 tại Saigon). Vài bài viết ngắn giới thiệu về một CD sắp phát hành; vài trang
điểm sách về cuốn tiểu thuyết của một ngƣời bạn cùng làng; một phóng sự truyền hình
cho cuộc biểu tình của đồng bào tỵ nạn tại quận Cam… đã cho Dũng vào cùng chiếu
với những ngƣời năng nổ của Thủ Đô Tỵ Nạn.
Cổng chùa to, uy nghi nhƣng xây ẩn sâu cách mặt đƣờng hơn chục mét, lại ở dƣới
những hàng cây đại thụ nên khách có cảm giác đƣợc viếng chùa làng Việt nam. Qua
khỏi cổng tam quan, Dũng thấy cụ già đội nón lá ngồi nhặt cỏ, dừng xe, Dũng vội hỏi:
-

Thƣa cụ, con hỏi thăm thầy trụ trì có ở chùa không ạ?

Cụ già nghe tiếng hỏi, từ từ ngƣớc lên, nhìn Dũng nói:
-

À, sƣ ông có tí việc nên đi khỏi đƣợc mƣời phút rồi. Đạo hữu vào chùa lễ
Phật và dùng trà.

Ngẫm nghĩ vài giây, Dũng trả lời:
-

Cám ơn cụ, ngày mai con sẽ trở lại chùa sớm.

Nói xong Dũng quay xe về khách sạn nghỉ. Sáng hôm sau, Dũng dậy sớm chuẩn bị
máy quay phim đến chùa làm phóng sự.
Tuy mới hơn chín giờ nhƣng vì là ngày đại hội nên trong chùa đã chật kín ngƣời, đó
đây các em đoàn sinh gia đình phật tử gia tăng tốc độ làm việc cho kịp giờ lễ khai mạc.
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Đúng mƣời một giờ, sau ba hồi chuông trống bát nhã; dƣới hai lọng ngũ sắc, vị hòa
thƣợng uy nghi dẫn đầu hàng chƣ tôn giáo phẩm chứng minh từ nhà khách lần lƣợt
tiến vào hội trƣờng. Vừa thấy dáng hòa thƣợng, Dũng lặng ngƣời trong giây lát. Chiếc
máy quay phim nặng hơn ba mƣơi cân trên vai Dũng muốn rớt xuống đất. Đúng là cụ
già mà Dũng gặp hôm qua. Một sát na sám hối vụt sáng lên trong đầu Dũng, Dũng đã
vô tình thất kính một vị lãnh đạo tôn giáo. Việc đó ám ảnh Dũng suốt ba ngày đại hội.
Đại hội chấm dứt, Dũng lên phòng của hòa thƣợng để chào từ giã và ngỏ ý xin lỗi về
thái độ của mình trong cuộc gặp gỡ hòa thƣợng ngày đầu tại chùa. Trong lúc Dũng ấp
úng chƣa kịp nói, hòa thƣợng liền kéo tay Dũng ra sân và hỏi:
-

À, anh có thuốc lá không? Làm việc liên miên ba ngày mệt quá.

Dũng liền lấy bao thuốc ra mời hòa thƣợng. Hòa thƣợng ôn tồn nói tiếp:
-

Việc gì đã qua, cho nó qua, đừng bận tâm. Anh thấy đại hội ra sao?

Dũng bạo dạn thƣa:
Dạ con thấy đại hội thành công viên mãn. Các anh chị em huynh trƣởng đều
hoan hỷ đoàn kết dƣới màu áo lam.
Nói chuyện với hòa thƣợng thêm ít phút, Dũng xin phép ra về. Hòa thƣợng tặng Dũng
quyển Luận Phật Giáo mà chùa vừa tái bản, và dặn dò Dũng khi nào edit xong cuốn
băng đại hội nhớ gửi cho hòa thƣợng một bản.
Trên đƣờng ra phi trƣờng trở về Cali, lòng Dũng hân hoan, miệng thì thầm:
-

Ông hòa thƣợng thiệt là đạo hạnh và dễ thƣơng.
TÂM- AN
11/1/2006, Virginia

(*) Truyện hƣ cấu, Tâm An xin lỗi nếu có sự trùng hợp với nhân vật trong truyện.

KỶ NIỆM VỀ THẦY (MEMORY OF THẦY) 4
Everytime he smiled. Everytime he laughed.
We smiled. We laughed.
I’ve added GĐPT Pháp-Quang as my second family ever since I was eight. Thầy had
always been someone who I respected dearly and loved very much. He was the cutest
being in the world, and no matter what he will always remain that way to me. I’ve always
admired Thầy from a distant but never really gotten the chance to be close to him.
The best thing about Thầy is that he was always supportive. He stayed up late at
night to greet and congratulate us after our trip for what we have done. In return, we
thanked him because he gave us that opportunity and was the one who made it
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happened. He made me feel so special and appreciated. Every trip, he would do his
best to make it perfect for us. He let us to go shopping and have fun because he knew
we had worked hard. The fact that he was always by our side warms my heart.
As long as Thầy’s there, I felt complete. He’s not gone. He’s right here with us. I
can feel his presence and warmness. He’ll always reside in my heart. My respect,
gratitude, and admiration for Thầy will never fade.
Minh-Hạnh – Trần T. Mỹ-Tiên

Bài Cảm Tưởng về Sư Ông (hôm Tiệc Tất Niên - Ngày 9 tháng 1 năm 2011)
Lại một năm mƣời hai tháng sắp trôi qua,
chùa Pháp Quang đang trong không khí
chuẩn bị đón Xuân Tân Mão đang gõ cữa
trƣớc 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 mƣơi năm
quá trình tu học, xây dựng và bồi dƣỡng. Ba
mƣơi năm qua, lúc nào cũng có sự hƣớng
dẫn của Hòa Thƣợng Viện Trƣởng, mà
chúng ta thƣờng gọi là “Sƣ Ông”.
Nhƣng năm nay là lần đầu tiên chúng
con sẽ không còn nghe thấy đƣợc những lời
cố vấn của Sƣ 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 Sƣ Ông đang khom lƣng quét lá
trong sân Chùa. Trong những ngày đông
lạnh buốt nhƣ ngày hôm nay, Thầy thƣờng
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 cƣời xung quanh.
Nhiều em, lễ phép lại bên cạnh Thầy và vừa
chấp tay, vừa nói “Nam Mô A Di Đà Phật
Thầy…” Sƣ Ông mĩm cƣời. Thầy ơi con biết
thầy đang chung vui với mọi ngƣời 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
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A Zen master in Texas
http://royhamric.wordpress.com/2010/07/12/a-zen-master-in-texas/
July 12, 2010 by royhamric
Zen comes to Texas: A Vietnamese Monk in Grand Prairie and a Pilipino Zen Master in
Dallas
There is nothing either good or bad, but thinking makes it so––William Shakespeare in Hamlet,
Act II
Thich Tre Hin, a small, wiry Vietnamese monk with a wispy, white beard on his chin, had
studied for nine years in a Zen monastery in Japan. One day in early 1983 on a hot summer day
in Grand Prairie, Texas, he noticed three men and one woman pacing back and forth on the
sidewalk opposite his house, which served as a Vietnamese Buddhist Temple. They carried
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handmade signs with English writing. He couldn‟t speak or read English. The signs read, “No
Vietnamese here,” “Buddhism is a godless religion” and “Repent.” A few cars honked as they
drove past the house in the blue-collar neighborhood where many people worked on assembly
lines for the large aircraft and automotive manufacturing plants.
Tre Hin had been assigned to Texas a few years earlier by his Vietnamese Buddhist order. He
opened his home-temple, Chua Phap Quang (Lotus Dharma), in the blue-collar suburb just
beyond the Dallas city limits to serve the large Vietnamese community. Most were recent
refugees who were known as the boat people. Grand Prairie, with its redneck reputation, is a long
downtown strip of commercial stores on US 180 running west out of Dallas. Southern Baptist
fundamentalist churches dominate the area.
Stories about the demonstration made it into the Dallas newspapers. A few days later, I visited
Tri Hien to offer some support. The white clapboard house was shaded by towering pecan trees
on a spacious lot surrounded by a well-tended garden of roses and native wildflowers in full
bloom, offering bursts of color and beauty in an otherwise drab, car-in-the-yard neighborhood.
There were ferns and flowering bushes, bird feeders, wind chimes and a rock pathway winding
along the side of the house, where several old cars were parked outside a side door. Dozens of
shoes were scattered in front of the door.
I peaked through the screen door into a kitchen. A half dozen Vietnamese sitting on the floor
turned to look, a silent pause in an evening meal of noodle soup. Tre Hin came to the door,
business like, walking in the slightly flat-footed way that comes from years in a Japanese
monastery. He motioned for me to take off my shoes and come inside. Tre Hen was the first true
Zen man I had ever met.
“Please sit, have tea,” he said, smiling. I smiled at everyone and took a seat on the kitchen floor
beside a low table holding many bowls of pungent Asian food. Tre Hin wore brown, baggy pants
and a light yellow T-shirt. In his late 50s, he was wiry and strong. A white-haired Vietnamese
woman silently cut vegetables, her teeth stained dark red from chewing betel nut. I could see Tre
Hin‟s sleeping mat on the floor through an open door into his bedroom. A book shelf with a
small statue of Kuan Yin sat beside the mat. He managed to say that he didn‟t teach Americans
at his temple because his English was too poor, but that he had studied Zen for nine years in
Japan. Yes, I could meditate in the temple room of the house anytime I wished. There was also
an American who had recently ordained living at the temple.
Later that evening after a large bowl of noodle soup and more tea, I meditated for thirty minutes
in the temple room, the first time I had actually meditated anywhere outside of my own house.
The living room was now a temple room with a bright red carpet and a three-foot gold Buddha
statue surrounded by an elaborate display of real and plastic flowers. Chalky spirals of pungent
incense drifted across the Buddha‟s downcast eyes. I was certain it was the biggest Buddha
statue ever to appear in Grand Prairie. I was happy to be alone in the room, breathing slower and
slower with the muffled sounds of Vietnamese coming from the kitchen. The sound of Tre Hin‟s
faint voice steadily rose and fell. I felt like a foreigner in a foreign country––a little selfconscious, on-show. But I began to feel at home. At home in Grand Prairie in a house full of
Vietnamese immigrants, meditating alone in a formal Buddhist setting. Thầy tôi
My legs were in the half-lotus position. I had been sitting for only a few months alone in my
bedroom. As my leg muscles relaxed, I felt a comforting strength rise in my spinal column. After
a few minutes, my breathing was almost imperceptible, and my back and shoulders grew even
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more erect. My attention focused on the movement of my breath in and out, and I felt a bridge
opening up between my head and my stomach, air coming in through my nose, slowly expanding
my lungs, expanding my stomach slightly, before passing out again, ever more slowly and
naturally. My stomach muscles moved slowly like a bellows, drawing in, expanding and letting
go naturally. The space in my mind widened as my breath and thoughts moved slower and
slower. My body, breath and mind settled and, most important, I was aware of the settling and
yet removed at the same time. I smiled inside.
I was 41 years old. I sensed that I had finally found a place that I had been moving toward ever
since I had read a 61-page book on Zen Buddhism published by The Peter Pauper Press in 1959,
when I was seventeen. It was a collection of excerpts from books by D.T. Suzuki. The book had
found me early, but why had it taken so long for the journey from that little book to Tre Hin‟s
house in Grand Prairie?
Sitting in Tre Hin‟s temple that night instantly connected me to the tradition of Buddhist
meditation in a setting and in a practice that is thousands of years old, a structured, practical way
to pursue a well-worn path of deep and fulfilling growth, a way to take hold of one‟s life. Tri
Hen had come from the East to a redneck suburban neighborhood in Texas to offer me a place to
experience my breath slowly moving in and out. He had created a place where I could still my
thoughts and energize my mind and body within a living tradition of Buddhism and Zen, which
he represented. When I meditate now, decades later, I taste exactly what it was like to meditate in
Tri Hen‟s Grand Prairie temple. Tri Hen‟s journey from the East to Grand Prairie was the
reverse of the journey I took West as a young army recruit, assigned to Vietnam in the first wave
of a few hundred Americans who entered the country in 1961, and then again later as a grown
man ready to start a new life in Thailand.
For two years, I sat almost every night, seven days a week, at Tre Hin‟s home-temple, along with
a fellow American, Ananda, aka Steve Emory, a lanky, 6-foot, 4-inch Dallas native in his early
thirties, who had lived in the temple for the past year. Gentle and soft-spoken, Ananda guided me
into a regular meditation pattern and brought me along so that in a month I was sitting in the fulllotus posture for a two-hour meditation period with three breaks of five minutes walking
meditation. Together, we deepened our practice, usually ending the night with tea in the kitchen.
Tre Hin frequently joined us sitting on the floor at the low table. I watched him carefully, but
nothing ever happened out of the ordinary, or so I first thought. Then I understood that was the
point. Nothing out of the ordinary. It‟s an amazing teaching to absorb and fully practice. We
could share only the most simple conversations, but we shared time together and we were
comfortable sitting in the silent house sipping tea.
One night, he asked, “How is your meditation?”
“Sometimes things feel very far away, ” I said.
“You‟re always closer than you think,” he said. That‟s become a constant teaching that has never
left me.
Over the years, the little house-temple attracted more Vietnamese, but Americans seldom came
for more than an hour‟s visit. The temple had many Vietnamese supporting it, and eventually it
expanded from the house into a large, red brick temple built in a vacant area behind the house.
I started to think about finding another place where I could meet more people interested in
meditation and Zen. Somehow I came across the name of Sister Pascaline, a Catholic nun, who
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lived at a retreat in Sand Springs, Oklahoma. I wrote her a letter asking if she knew of a
meditation group in the Fort Worth-Dallas area. She immediately wrote back giving me a name:
Ruben Habito, who lived in Dallas. I looked him up in the telephone directory, called, and he
answered. Yes, he had just started sitting with two or three people a few evenings each week in a
room in his small home near the Southern Methodist University campus in Dallas. Bring your
zafu, he said, you‟re welcome to join us. There‟s a Zen saying: When you‟re ready, the teacher
will appear. I didn‟t know it at the time, but an authorized Zen teacher had finally come to
Texas. He was ready to organize a zendo, and I had found my teacher.

KỶ NIỆM VỀ THẦY (MEMORY OF THẦY) 5
Thầy Thích Trí-Hiền was one of the best people in this world. He knew how to love,
understand. He always had compassion for everyone. Thầy inspired me to do my best,
be a better person, and that I can reach my dreams. Just like how he made Chùa PhápQuang which I proudly say is my home.
Just recently a well-respected huynh-trƣởng in Gia-Đình Phật-Tử Pháp-Quang
was hospitalized and sadly had passed away. Thầy was there to comfort us through
the pain even when it hurt him too. He always managed to try and I respect him so
much for doing so. He even got the whole Chùa to make cranes for her.
One of the memories I had with Thầy was one on his favorite day, Ngày Sống
Với Thầy. The thought of getting up so early in the morning to pray was not my ideal
way to spend the weekend, but then I thought of how much fun I had year ever year
before ever since I was little.
I remembered a lot of his lessons from when I was little but as I got older, I admitted that
I got less involved with the lesson. I regretted now because I will never have the
opportunity to be involve anymore.
What I love the most about Thầy was the look on his face when he scrunched up
and smiled. You could see the true joy in his eyes. My other favorite memory of Thầy
was on my very first day at Chùa. I didn’t have any friends and I was just sitting at a
table all alone. Thầy came up, sat down next to me and started to talk to me. Then he
would give me some soy sauce. I considered him as the first friend I made at Chùa.
There’s not one day that I don’t stop thinking about that moment.
I wish that I can turn back the clock and do more things with him like help him in
the garden or just sit and have a long talk. It’s hard not be able to see him every week
or see him smile and laugh. Letting go of someone who everyone love and respect is so
hard. However, I know he wants us to be happy and move on. But for everything he
had done for me and my love ones, there’s not one second of any day that I don’t think
of him. Thầy Thích Trí-Hiền we love you very much. You will always have a special
place in our hearts and I miss you dearly.
Nguyên-Manthusa – Nguyễn Đông-Nhi Nini
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Tâm-bái

Thầy Trí-Hiền của Chúng Con

Dứt cảnh nghiệp duyên hướng Phật-đài
Thoắt thôi mà đã trọn năm dài
Bụi trần rũ sạch thời trai trẻ
Phú-sĩ chiêu-dương gọi bước ai.

Thân gầy nhỏ bé khai sơn

Thường trụ tâm an chẳng lọ cầu
Tang bồng chí vẫn trải năm châu
Mõ sớm khua vang hồn tráng-sĩ
Chuông khuya ủ kín nỗi niềm sâu.

Nắng mưa nào kể xiết chi

Phật-đường ngời ngợi mấy tầng công
Chẳng nệ gian lao, một tấc lòng
Dốc chí triển khai nền Đạo cả
Bền gan nào quản Sắc hay Không.

Mái Chùa bia tượng ghi ơn dấu Thầy
Hồ nước cho tới cỏ cây
Vườn tược cội đá bóng Thầy từ bi
Vì dân vì đạo nguyện trì hết tâm
Đông Tây Thầy đã dãi dầm
Bắc Nam kêu gọi đoàn lam tăng dần
Thầy luôn tìm cách ban ân
Mong rằng tuổi trẻ tu thân vững vàng
Lòng từ khuyên dạy đạo tràng
Tu theo khổ hạnh không màng nệm êm
Công phu ba buổi sáng đêm

Niệm hương đảnh lễ buổi hôm nay
Gởi khối thành tâm tưởng nhớ Thầy
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát
Giọt nước Cam-lồ lất phất bay.

Bát nhang chân nến bệ thềm chùi lau
Cơm ngày hai bữa đậu rau
Sáng hôm quét lá, đêm thâu thư từ
Rũ bước chẳng chút ngần ngừ

Nhân lễ giỗ đầu của Hòa-thượng Trí-Hiền,
gia-đình chúng đệ-tử Trịnh ngọc Hợp ở
Boston thành tâm xin gửi nén hương kính-bái.
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Tâm Tình Với Ngọn Nến
Giới Hương, Định Hương Giữ Huệ, Hương Giải Thoát, Giải Thoát Tri Kiến Hương
Đêm nay bầu trời trong xanh mát dịu, nhìn lên muôn vạn vị sao lấp lánh, ánh
trăng sáng chiếu tỏa muôn phƣơng. Trong bóng đêm với ngọn nến lung linh, nhƣng
tâm con thật tối mù. Con ngồi than vãn, và cầu nguyện sao cho con đƣợc có ánh sáng
không nhƣ trăng, mà chỉ bằng ngọn nến thôi, và có đầy đủ nghị lực, vững chãi để xây
dựng Mái Ấm Màu Lam thân thƣơng.
Mới gần đây, Phật tử và anh chị em Áo Lam, đã và đang còn mang đại Tang.
Một vị thầy cung kính đã lìa cõi trần, ra đi về bên kia thế giới Cực Lạc, bỏ lại đàn con
bơ vơ lạc lõng, không biết tƣơng lai về đâu. Trong thời gian nầy và tƣơng lai, Phật tử
và anh chị em chúng ta phải gạt bỏ hết buồn phiền từ trƣớc đến nay, giận hờn, ganh
ghét và trách móc v.v... Để ngồi lại, siết chặt tay nhau, tay trong tay, lòng cạnh lòng, tƣ
duy theo tinh thần Đạo Phật. Hãy dùng con mắt thƣơng yêu, hiểu biết của đạo pháp để
hành sự nhƣ Chánh Pháp, thì mới xứng đáng là đệ tử của Đức Thế Tôn.
Kính Lạy Đức Thế Tôn, ánh sáng Giác Ngộ của ngài soi sáng khắp nơi, và nơi
nào gặp khó khăn thì sẽ có Ngài thị hiện. Phật tử và đoàn viên áo Lam chúng con giờ
đây gặp nhiều thƣơng đau, nhất là toàn thể Phật tử Pháp Quang chúng con hiện nay,
đang mang đại Tang mà lâm vào cảnh tranh chấp, thử hỏi tim ai không rỉ máu. Cúi xin
Ngài thùy từ soi sáng cho chúng con có đƣợc nhiều trí tuệ, bền tâm, dũng chí để bảo
vệ sự nghiệp của Ngài đã sáng lập hơn 2544 năm.
Kính lạy quý ngài, quý ngài là truyền thừa sự nghiệp của Đức Thế Tôn, thay thế
ĐứcThế Tôn đi hoằng pháp, độ chúng sanh. Chúng con là hàng Phật tử, đệ tử của quý
ngài thì chúng con sẽ tuân theo Giáo Chỉ chỉ định của quý ngài để thi hành, phụng sự
tiến bƣớc trên con đƣờng tu tập và hộ Pháp.
Hãy nhìn lại và tỉnh Ngộ để cùng nhau xây dựng Mái Ấm Màu Lam trong tình thế
nầy, và một ngƣời một cành hoa mang về làm đẹp Pháp Quang Tự. Nhƣ vậy mới xứng
đáng là đệ tử của thầy, mà bao lâu nay thầy đã dìu dắt chúng ta. Phật tử và anh chị em
Lam viên chúng ta cùng nhau reo lên tiếng hát:
Dù bao nhiêu gian khổ
Dù gặp nhiều nguy khó
Lý tưởng chúng ta phải tôn thờ
(Vì văn từ khiêm tốn, chỉ viết bằng: Lời Trái
Tim Muốn Nói. Xin quý vị HOAN HỶ)
Kính,
Nguyên Đề - Nguyễn Chí Danh
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Thầy đi rồi lại trở về!
Trí sáng Thầy dành cho Phật tử,
Hiền từ trải rộng xứ an bình,
Nụ cƣời thanh thoát đậm tình,
Bƣớc đi thanh thản giữ gìn đạo tâm.

Tƣới tẩm giống lành chăm mầm dại,
Ƣớp từ bi tỏa rạng khắp nơi,
Khoan thai, sƣ tử giọng khơi,
Âm thanh nhƣ đó không rời Thầy ơi!

Nƣớc mắt nhƣ mƣa, lời khó thốt!
Lặng hành pháp Phật, cốt chân tâm,
Minh tâm kiến tánh âm thầm,
Ra đi rồi lại kết trầm đáo lai.

Sen trắng dâng lên đỡ chân Ngài,
Con đƣờng Bồ-Tát vẫn thẳng ngay,
Xả thân tứ đại, hoằng khai,
Chân tâm vẫn mãi kết tày gƣơng sen.
(Vô thƣờng, tự tại, chấp tay hài hòa.)

Minh-Tây
11082010
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Tưởng Nhớ Sư Ông
Thấm-thoát đã đến ngày giỗ đầu của Cố Sƣ Ông Trí-Hiền. Thời-gian ở Hoa-Kỳ trôi qua thật nhanh nhƣ
dòng thác nƣớc chảy. Tôi tƣởng chừng ngày đƣa tiển Sƣ Ông lần cuối diễn ra mới mấy tháng trƣớc đây.
Tôi đƣợc nhân duyên gặp
Sƣ Ông vào khoảng năm
1978-1979 tại Chùa PhậtQuang ở Houston, Texas.
Lúc ấy Sƣ Ông đƣợc Hội
Phật-Giáo Chùa PhậtQuang mời về lo phật-sự
và trụ-trì chùa. Sƣ Ông
ngƣời mảnh-khảnh, nói
năng nhỏ-nhẹ. Sau vài lần
tiếp-xúc với Sƣ Ông, tôi đã
có thiện-cảm ngay với
ngƣời thầy tu sống rất
giản-dị này.
Qua Sƣ Ông, tinh-thần Gia-Đình Phật-Tử đƣợc khơi dậy trong tâm tôi. Đã từng sinh-hoạt một thời-gian làm
oanh-vũ GĐPT tại Việt-Nam, nhƣng vì cuộc-sống và việc học-hành tôi đã gác sinh-hoạt qua một bên. Tôi còn
nhớ trong suốt thời-gian học trung-học đến lớp 12, rồi vào đại-học bốn chữ GĐPT đã không có trong đầu óc
tôi - chắc hẳn cuộc-sống trong thời chiến-tranh Nam - Bắc đã làm tôi quên bẵng việc này. Rồi biến cố 1975
đến, tôi cùng gia-đình chạy tỵ-nạn và định-cƣ tại Houston, Texas. Tại nơi đây, tôi gặp Sƣ Ông ngƣời đã tuhọc nhiều năm tại Nhật-bản, nhƣng đã quyết-định qua Hoa-kỳ, định-cƣ ở Hoa-Thịnh-Đốn để làm phật-sự và
phụng-sự những tín-hữu Phật-Giáo tỵ-nạn đến định-cƣ tại khu-vực này.
Sƣ Ông đã chỉ-dẫn tôi cách-thức cắm nhang sao cho thẳng ngay-ngắn, và cách dùng chuông mõ. Rồi từ đó,
tôi đƣợc Sƣ Ông chia sẻ hoài-bão của Sƣ Ông về việc thành-lập một đơn-vị GĐPT tại Chùa Phật-Quang.
Với sự đóng-góp của những anh chị em Phật-tử đến lễ chùa, và sự hỗ-trợ của các huynh-trƣởng đàn anh
đến từ Hoa-Thịnh-Đốn, GĐPT Huyền-Quang đƣợc hình-thành vào mùa Phật-Đản 1979. Sƣ Ông là Thầy
Cố-Vấn Giáo-Hạnh đầu-tiên cho gia-đình Huyền-Quang. Sƣ Ông đã sinh-hoạt sát cánh với ban huynhtrƣởng trong mọi mặt, đồng-thời chia-sẻ với anh chị huynh-trƣởng Huyền-Quang những lúc khó-khăn, áplực từ Hội Phật-Giáo Chùa Phật-Quang (nhƣ về việc Hội bắt đổi tên, …) .
Trong thời-gian sinh-hoạt phật-sự với Sƣ Ông, tôi cảm nhận ở Sƣ Ông một tiềm-năng mà ngƣời thƣờng
không có. Sƣ Ông làm việc không biết mệt. Nếu có, Sƣ Ông nằm nghỉ ngay tại một góc chùa, trên sàn nhà,
trong giây lát rồi bật dậy làm việc tiếp.
Từ GĐPT Huyền-Quang, Sƣ Ông đã khuyến-khích và hỗ-trợ cho sự hình-thành của những đơn-vị GĐPT
khác trong Miền Trung-Mỹ.
Tôi đã học-hỏi đƣợc nhiều điều qua Sƣ Ông – trong đó có tính nhẫn-nại và không bỏ cuộc. Hai đức tính này
đã giúp tôi trong việc học-tập và trong cuộc-sống hằng ngày.
Sự ra đi đột-ngột của Sƣ Ông là một mất-mát lớn cho GĐPT Việt-Nam và Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam tại
Hải-Ngoại. Nhƣng những giáo-huấn của Sƣ-Ông và những nền-tảng Sƣ-Ông xây-dựng nên lúc còn sinhtiền sẻ tồn-tại mãi-mãi trong tâm tôi và trong lòng những anh chị em GĐPT Miền Trung-Mỹ nói riêng và GĐPT
Việt-Nam Hải-Ngoại nói chung.
Cựu huynh-trƣởng Cát-Tƣờng Nguyễn-Văn-Thụy
Tháng 7 ngày 26 năm 2011
Đặc San Tưởng Niệm Sư Ông Khai Sơn Chùa Pháp Quang
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