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Chúc MØng Næm M§i

Bản Tin
Tờ báo của Ái Hữu GĐPT
Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại
và thân hữu

TrÜ§c thêm næm ñinh H®i - 2007
Ban ChÃp Hành Ái HÛu G.ñ.P.T. Vïnh Nghiêm

Xin Kính Chúc ChÜ Tôn ñÙc
cùng anh chÎ em Ái H»u GñPT Vïnh Nghiêm
M¶t mùa Xuân Çåo hånh
M ¶t næm m§i tinh tÃn & vån s¿ cát tÜ©ng.
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quí Anh ChÎ TrÜªng m¶t næm m§i ñinh H®i thân tâm vô lÜ®ng an

Cứu Trợ
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låc, bÒ Çê tâm kiên cÓ và cùng v§i thân quy‰n hÜªng m¶t cái T‰t

Quỹ Từ Bi
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thÆt vui vÈ và hånh phúc.

Hãy ăn chay
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Thủ Quỹ Kết toán
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Nhạc Xuân Ly Hương
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Lá ThÜ ñÀu Næm ñinh H®i 2007
Cûa TrÜªng Huynh Chính Ti‰n NguyÍn ñÙc Long
Thân ái gªi: Quí Anh ChÎ TrÜªng:
- Ban HÜ§ng DÅn GñPT Vïnh Nghiêm quÓc n¶i
- Ban ChÃp Hành Ái H»u GñPT Vïnh Nghiêm Häi Ngoåi
- Quí Anh ChÎ Biên TÆp Viên Bän Tin Ái H»u GñPT VN HN
Và toàn th‹ thành viên Ái H»u GñPT Vïnh Nghiêm Häi Ngoåi
Nhân dÎp T‰t ñinh H®i s¡p Ç‰n, tôi trân tr†ng gªi l©i cÀu chúc

Thân ái chào tinh tÃn.
CT. NguyÍn ñÙc Long
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30- ñốt n‰n
Th¡p lên m¶t ng†n Çèn
Cúng dÜ©ng vô lÜ®ng Bøt
M¶t tâm niêm an lành
Làm rång ng©i m¥t ÇÃt
Th¡p lên m¶t ng†n hÒng låp Ç‹ cúng dÜ©ng Bøt, ta cÛng ÇÒng th©i th¡p y thÙc cûa ta lên cho sáng tÕ. Tâm
tÜ ta tÌnh thÙc thì màn vô minh và quên lãng t¿ nhiên tan bi‰n và m¥t ÇÃt së sáng ng©i. M¶t ng†n Çèn nhÜ
th‰ së sáng không kém ng†n Çèn cûa bà lão hành khÃt cúng Bøt næm xÜa. M¶t ng†n Çèn nhÜ th‰ xÙng Çáng
Ç‹ ÇÜ®c dâng cúng lên vô lÜ®ng Bøt và Çû sÙc soi sáng cho m¥t ÇÃt này.
(Trích TØng BÜ§c Nª Hoa Sen - Thích NhÃt Hånh)

Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14
“MỖI NGÀY, KHI THỨC DẬY, QUÝ VỊ HÃY SUY TƯỞNG:
HÔM NAY TÔI THẬT MAY MẮN ĐƯỢC THỨC DẬY,
TÔI CÒN SỐNG, TÔI ĐÃ CÓ MỘT ĐỜI NGƯỜI QUÝ BÁU,
TÔI SẼ KHÔNG LÃNG PHÍ NÓ,
TÔI SẼ SỬ DỤNG TOÀN BỘ NĂNG LỰC CỦA TÔI ĐỂ PHÁT TRIỂN BẢN THÂN
ĐỂ MỞ RỘNG TRÁI TIM TÔI TỚI NHỮNG NGƯỜI KHÁC,
ĐỂ THÀNH TỰU GIÁC NGỘ VÌ LỢI LẠC CỦA TẤT CẢ CHÚNG SINH,
TÔI SẼ CÓ NHỮNG TƯ TƯỞNG TỐT LÀNH ĐỐI VỚI NGƯỜI KHÁC,
TÔI SẼ KHÔNG GIẬN DỮ
HAY NGHĨ XẤU VỀ NGƯỜI KHÁC.
TÔI SẼ LÀM LỢI ÍCH CHO NGƯỜI KHÁC
CÀNG NHIỀU CÀNG TỐT TRONG KHẢ NĂNG CỦA TÔI.”
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Nhân ngày gi° anh ñ‡ Væn PhÓ (BÒ Tát ThÜ©ng BÃt Khinh
cûa AHVN), trong tháng 10, 2006, chÎ Cao Ng†c Diêp (quä
phø ñ‡ Væn PhÓ) Çã m©i ACE AHVN vê d¿ bu°i lÍ ‘Gi‡ anh
PhÓ’ ÇÜ®c t° chÙc làm hai bu°i: chiêu thÙ Sáu tøng kinh tåi
chùa Liên Hoa, thành phÓ Garden Grove, CA, và trÜa thÙ Bäy,
cúng cÖm tåi tÜ gia. ChÎ ñiêp và các cháu vÅn ti‰p tøc sinh
hoåt và hÜ§ng dÅn GñPT tåi ÇÎa phÜÖng. Hình änh hiên lành,
chæm chÌ phøng s¿ màu Lam và AHVN cûa anh ñ‡ væn PhÓ
vÅn in ÇÆm nét trong tâm hÒn ACE AHVN. NgÜ«ng nguyên
Tam Bäo phù h¶ cho chÎ ñiêp và các cháu luôn ÇÜ®c an lành.
Anh Tâm Låc NguyÍn Væn Thøc: NhÜ ACE Çã bi‰t, bÎnh ung
thÜ ph°i cûa anh Tâm Låc NguyÍn Væn Thøc Çã di cæn Ç‰n
gan, h‰t thuÓc ch»a, không bi‰t vê ÇÃt PhÆt lúc nào. Nay nh©
hÒng ân Tam Bäo tØ bi gia h¶, và nh© m¶t bÎnh viên ª Sydney/
Úc Çã cho anh thº thÙ thuÓc trÎ ung thÜ ph°i m§i nhÃt cûa MÏ
Çang thí nghiêm. Anh xº døng thuÓc này, bây gi© Çã lai tÌnh,
da dÈ hÒng hào, æn uÓng tÜÖng ÇÓi, ngû nhiêu,ít Çau nhÙc. .
Anh gÀn nhÜ lành h£n bÎnh. ACE chúng ta nhÃt tâm cÀu mong
cæn bÎnh ung thÜ cûa anh së không còn tái phát nºa. Kính tin
Ç‰n ACE TIN VUI này Ç‹ cùng chia sÈ.
(Nguyên MÅn Lê Vi‰t Lâm.)

Tin Giờ Chót
Bản Tin đang lên khuôn thì nhận được tin …
Ngày Chủ Nhật 4 tháng 2, 07, theo lời mời của anh Phó Nội
Vụ Phạm Minh Tâm, một buổi họp mặt Tất niên của Nam Cali
& San Diego đã được tổ chức tại nhà cố Huynh Trưởng Ngô
Mạnh Thu ,để anh chi em ngồi lại với nhau, cùng ăn bánh ,uống
trà và hàn huyên tâm sư những vui buồn trong năm qua.
Buổi họp mặt quy tụ được 43 thành viên tại Orange County
(Nam Cali) và San Diego. Thức ăn do các chị trổ tài, các anh
góp chuyện, mọi người đều hoan hỷ trong buổi tiệc tất niên.
Đặc biệt trong buổi họp này, Trưởng doctor Nguyễn Đức Cường
đã thuyết trình về đề tài: “ Các phương pháp đề phòng chứng
stroke.” Trưởng tặng ACE một số tài liệu phòng ngừa khi có
dấu hiệu của tai biến mạch máu não.

Địa chỉ mới
Web site AHNV quốc nội :
www.GDPTVN.com
www.vinhnghiemvn.com
Huynh Trương ñ¥ng ñình DÛng
Lê ThÎ Tuy‰t Nga
7215 W. CAMDEN PL
SANTA ANA, CA 92704
Phone : (714) 668.1815

ThÆt cäm Ç¶ng khi thÃy ACE AH GñPT VN/Nam Cali vÅn
mãi g¡n bó thÜÖng yêu Çùm b†c lÅn nhau th‹ hiên qua bu°i
tham d¿ lÍ phát tang và cÀu siêu thân phø hai em SÖn ThuÀn là
cø Ông Phåm Tr†ng Biên tåi chûa Bát Nhã ngày 17/12/06.
ACE Çã ngÒi låi bên nhau d¿ b»a cÖm thân mÆt sau lÍ cÀu siêu
ª chánh Çiên chùa. (TTrQV)
Tin AhgÇptVNg-B¡c Cali: Anh chÎ Ãy vÅn mãi Çi tìm nh¥t CÕ
Cây Hoa Lá xanh tÜÖi còn sót låi cûa cu¶c Ç©i và tình NgÜ©i,
Ç‹ xây Ç¡p t° Ãm cûa mình ngày càng Ãm áp hÖn... Cùng v§i
Ü§c nguyên... ‘ngày thänh thÖi, Çêm an lành, sáu th©i Çêu an
lành thänh thÖi...’. Ôi Xuân ñINH H÷I Çã Ç‰n rÒi... Mùa
Xuân bÃt tÆn vÅn ª mãi v§i Anh ChÎ Nguyên Thông NguyÍn
ñình ThÓng..!!! ñ‹ chia vui và cùng hÜªng lÃy hånh phúc to
l§n Çó.. M¶t sÓ Anh ChÎ Em AhgÇptVNg/B¡c Cali Ç‰n thæm
ch‡ ª m§i cûa Anh ChÎ Nguyên Thông..
(TTrQV)

Tại quê nhà, huynh trưởng Tịnh Phúc trước Tết , cuối tháng
1/07đã gặp tai nạn hỏa hoạn . AHVN hải ngoại đã tương trợ
mong an ủi và chia xẻ với chị phần nào.
AHVN B¡c Cali tái ng¶ cùng anh chÎ ThÓng & Chi
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ThÜa quy Anh ChÎ, DÎp LÍ HHH 2006 vØa qua,BTC Çã có nhã y
gºi Ç‰n trÜªng TrÀn Thanh Hiêp m¶t món quà nhÕ. TrÜªng Hiêp
nhÆn ÇÜ®c, rÃt cäm Ç¶ng và rÃt vui. DÜ§i Çây là Çoån email trÜªng
Hiêp vØa gºi Ç‰n cho tôi Ç‹ nh© chuy‹n Ç‰n toàn th‹ quy AC trong
AH GDPT VNHN. N¶i dung nhÜ sau: ‘Nh© trÜªng Thiên Thanh
chuy‹n t§i ACE Vïnh Nghiêm l©i cám Ön Çã gºi cho tôi bÙc tranh
BÒ Tát rÃt ÇËp mà tôi së mang vê Paris Ç‹ treo bên bàn th© Diêu
Thiên. Luôn tiên tôi cÛng nh© TrÜªng gºi m¶t chi phi‰u $50 cho t©
Bän Tin cûa ACE nhÜ là m¶t Çóng góp cûa m¶t Ç¶c giä vÅn nhÆn
Çêu Ç¥n n¶i san này. Chân Quang TrÀn Thanh Hiêp.
Saigon, ngày 06 tháng 09-2006
Kính gºi Ban ChÃp Hành Ái H»u GñPT Vïnh Nghiêm
Chúng tôi, thay m¥t gia Çình, xin kính gºi l©i cám Ön chân thành
Ç‰n quí Anh ChÎ trong Ban ChÃp Hành, Ç‰n chÎ HÒng Loan, chÎ
Nhung Çã lo l¡ng thæm hÕi, chia xÈ, Ç¶ng viên ÇÙa em nÖi quê
nhà và Çóng góp tài vÆt ($200.00 US) Ç‹ gia Çình lo hÜÖng khói
cho chÒng, cha chúng tôi là Huynh trÜªng Chúc Quang Phåm Væn
Quÿnh, mÃt ngày 13 tháng 7, 2006.
M¶t lÀn n»a, xin chân thành cäm tå nh»ng tÃm lòng tÜÖng thân
tÜÖng ái cûa quí Anh ChÎ trong Ban ChÃp Hành và kính chúc các
Anh ChÎ luôn ÇÀy Çû sÙc khÕe Ç‹ v»ng ti‰n trên con ÇÜ©ng phøng
s¿. Diêu Tâm NguyÍn thÎ Häi.
ThÜa Các ACE, TrÜ§c h‰t cám Ön Tâm (Diêu Thu) Çã nh§ t§i
Minh mà gºi DVD LÍ H¶i Hoa HÒng. Sau là yêu cÀu tÃt cä các
ACE phäi hát bài ‘Hoan hô, hoan hô, chúng ta cùng ca’ Ç‹ tán
thÜªng và tri ân ban t° chÙc LHHH 2006. Trong DVD hình änh
nh»ng bông hÒng thÆt tuyêt ÇËp ÇÜ®c trình bày ngay lúc mª ÇÀu
khi‰n ngÜ©i xem nghï ngay là DVD së rÃt Çáng Ç‹ coi ti‰p. ThÆt
vÆy, chÜÖng trình rÃt nhiêu ti‰t møc. TrÜªng PhÜÖng Çã làm MC
rÃt thành công. TÃt cä m†i ngÜ©i Çêu nói rÃt hay. NhÃt là trÜªng
Bách vÅn còn phong Ç¶ vui tÜÖi nhÜ khi sinh hoåt 60næm vê
trÜ§c, cùng v§i Ç¶i phó sen hÒng Tuê Linh. Cô cháu Quÿnh Giao
m¥c áo dài thÆt ÇËp và nói cÛng rÃt hay. Tóm låi, DVD LHHH và
BTC Çêu Çåt ÇÜ®c Çi‹m 19/20 cä. M©i quy ACE coi DVD xem
tôi nói có Çúng không nhé. Thân chúc toàn th‹ quy ACE sÙc
khÕe và tinh tÃn mãi mãi. Diêu Thanh TrÀn ThÎ Thanh Minh.
Ngày Chû NhÆt 15/10/06 lúc 2:30PM các HT, c¿u HT và Çoàn
viên GñPT Viêtnam vùng Hoa ThÎnh ñÓn Çã có m¶t khóa lÍ cÀu
an cát tÜ©ng cho ñÙc Tæng ThÓng Thích Huyên Quang và Hòa
ThÜ®ng Thích Quäng ñ¶ tåi chùa Giác Hoàng. TrÜªng ñào Hi‰u
Thäo thay m¥t Çài T¿ Do Á Châu phÕng vÃn và truyên thanh tinh
thÀn phÆt tº häi ngoåi trÜ§c s¿ ÇÃu tranh cûa phÆt giáo tåi VN do
nhÎ vÎ hòa thÜ®ng lãnh Çåo. SauÇó, ACE AHVN Chi Miên ñông
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Hoa Kÿ Çã vê h†p chi Miên ñông tåi nhà trÜªng N»u & Mai
v§i s¿ hiên diên Çông Çû cûa các thành viên và thân h»u.
DÎp này có s¿ tham gia cûa TrÜªng Du,,MÏ và hai cháu tØ
Raleigh lên d¿ khóa lÍ cÀu an. TrÜªng N»u Çã cÃp tÓc vi‰t
m¶t Çoän ky vê ngày lÍ cÀu an.
Kính thÜa quy AC thành viên và thân h»u AHVN/HN :NhÜ
quy vÎ rõ, chúng ta vÙa có m¶t mÃt mát vô cùng to l§n trong
hàng giáo phÄm cûa PhÆt Giáo. ñó là s¿ ra Çi cûa Hòa
ThÜ®ng Thích Mãn Giác, H¶i chû T°ng H¶i PGVN, Thành
viên H¶i ñÒng ChÙng Minh cûa Viên Tæng ThÓng
GHPGVNTN. TrÜ§c 1975, Ngài Çã tØng là T°ng Vø
TrÜªng T°ng Vø Thanh Niên GHPGVNTN và là phó viên
trÜªng Viên ñåi H†c Vån Hånh. CÓ ñåi Lão Hòa ThÜ®ng
H¶i chû næm nay Çã gÀn 80, bÎ bÎnh trong hÖn m¶t næm qua.
ñã mang thân tÙ Çåi thì không ai tránh khÕi Sinh Lão BÎnh
Tº, nên ngày 13 tháng 10 2006, ñåi Lão Hòa ThÜ®ng Thích
Mãn Giác Çã an nhiên thÜ thän thÎ tÎch lúc 7gi© 50 sáng.
DÜ§i Çây là m¶t sÓ chi ti‰t liên quan Ç‰n viêc AHVN/HN
Çên thæm vi‰ng, th† tang, và cung ti‰n kim quan cÓ ñåi Lão
Hòa ThÜ®ng:
ThÙ Sáu 20/10/06 lúc 2 gi© chiêu: ñoàn Çåi diên AHVN/
HN vi‰ng và th† tang CÓ ñåi Lão Hòa ThÜ®ng tåi chùa
Viêtnam Los Angeles. ñoàn do HT ñÙc Châu VÛ Ng†c
Khuê (Nam CA) T°ng ThÜ Ky BCH/AHVNHN hÜ§ng dÄn,
cùng hai thành viên HT HÒ Væn Phú và HT Lê ñình Du
(miên ñông Hoa Kÿ).ThÙ Bäy 21/10/06 lúc 8 gi© 30 sáng:
M¶t Çoàn thÙ hai dÜ§i s¿ hÜ§ng dÅn cûa HT Phåm Minh
Tâm, phó n¶i vø BCH/AHVNHN cùng HT TrÀn Minh
PhÜÖng phó ngoåi vø,
HTVÛ Ng†c Khuê T°ng ThÜ ky, HT HÒ Væn Phú, HT Lê
ñình Du .. së tham d¿ lÍ cung ti‰n và lÍ trà tÿ. LÍ di quan
b¡t Çàu lúc 9 gi© sáng. LÍ hÕa táng b¡t Çàu 11 gi© sáng.
ACE AHVN cÓ g¡ng thu x‰p Ç‹ cùng phái Çoàn Çåi diên
AHVN/HN Ç‰n bái lÆy lÀn cuÓi CÓ ñåi Lão Hòa ThÜ®ng
Thích Mãn Giác, m¶t bÆc cao tæng thåc ÇÙc cûa PhÆt giáo
VN. Ngoài ra BCH Çã Çæng báo phân Üu Ç‰n Giáo H¶i trÜ§c
s¿ ra Çi cûa ñåi Lão Hòa ThÜ®ng. Xin tÃt cä HT và thành
viên AHVN/HN và trong nÜ§c nhÃt tâm hÜ§ng vê giác linh
CÓ ñåi Lão Hòa ThÜ®ng và cÃu nguyên cho Ngài Cao ñæng
PhÆt QuÓc.

ThÜa quy Anh ChÎ,
ñúng theo thông báo cûa anh TrÜªng Ban ChÃp Hành
ñ¥ng ñình Khi‰t, phái Çoàn AHVN häi ngoåi Çã ghi danh
trÜ§c v§i Ban ThÜ Ky cûa Ban Tang LÍ chùa Viêt Nam
California. ThÙ Sáu, sau khi Çón trÜªng Lê ñình Du tåi phi
trÜ©ng Johnway, hai anh em chúng tôi lên th£ng chùa Viêt
Nam. NÖi Çây anh HÒ Væn Phú và chÎ Y‰n NhÜ Çã có m¥t.
Chúng tôi 4 ngÜ©i cùng hiên diên trÜ§c bàn hÜÖng án giác
linh CÓ Hòa ThÜ®ng Thích Mãn Giác. Ban thÜ ky trình tên
phái Çoàn AHVN v§i ñåi ÇÙc ban nghi lÍ. ñåi ÇÙc Çã
xÜ§ng danh 4 trÜªng Çåi diên AHVN/HN. Sau Çó ThÀy
hÜ§ng dÅn thÌnh chuông và xÜ§ng l©i Çänh lÍ giác linh Hòa
ThÜ®ng :’NhÃt tâm Çãnh l‹ tân viên tÎch. . ’ chúng tôi Çãnh
lÍ giác linh tam bái theo l©i xÜ§ng. Ti‰p theo ThÀy Çã Çê
nghÎ Çoàn phát bi‹u, trÜªng Lê ñình Du phát bi‹u, và
trÜªng HÒ Væn Phú Çåi diên trÜªng ñ¥ng ñình Khi‰t phát
bi‹u. Chúng tôi Çã ghi l©i bái biêt ThÀy nÖi s° Tang. Ròi
lÀn lÜ®t 4 ngÜ©i vào giác linh ÇÜ©ng vi‰ng nhøc thân Hòa
ThÜ®ng. M¶t vài hình änh do trÜªng Phú ghi nhÆn Çã ÇÜ®c
chuy‹n t§i trÜªng Khi‰t. Ngày ThÙ Bäy d¿ lÍ trà tÿ cho
Hòa ThÜ®ng, trÜªng Phåm Minh Tâm làm trÜªng Çoàn
AHVN/HN cùng m¶t sÓ ACE AHVN Çã Çänh lÍ và tham
d¿ lÍ ÇÜa tang. Khuê và Du theo các ÇÖn vÎ GñPT.
(VÛ Ng†c Khuê)
*** ThÀy Mãn Giác - ChÎ Kimmy Öi, nhÜ th‰ là tôi Çành
Çàu hàng vê chuyên vê Çänh lÍ nhøc th‹ cûa ThÀy Mãn
Giác rÒi. Không cách chi có th‹ giäi quy‰t ÇÜ®c vì kËt quá!
NhÜ vÆy nh© chÎ nói v§i Du h¶ tôi, khi Ç‰n Çänh lÍ Ôn, thì
chuy‹n giúp l©i tå l‡i cûa tôi v§i Ôn. Nh§ låi mùa Hè nào
Çó, lúc anh Lâm Væn Trung còn sÓng, và næm Çó có tråi Vê
NguÒn, và Çã có m©i ThÀy Mãn Giác và cä tôi vê d¿ tråi.
Kÿ Çó có cä v® chÒng anh chÎ TrÀn Då TØ & Nhã Ca n»a.
Gi»a thiên nhiên cûa National Park cûa Tennessee. Trên
bãi cÕ là m¶t bàn th© nhÕ thÆt ÇÖn giän. Hoa cúng PhÆt là
hoa lá cûa núi rØng Tennessee. ThÀy Mãn Giác làm chû lÍ,
tôi và Du thû chuông mõ. LÀn Çó, còn g¥p cä linh møc
Viêt Châu cûa t© báo Dân Chúa vùng New Orleans, mà
chúng tôi quen nhau tØ lâu. Ông g¥p tôi thì mØng rª nói r¢
ng :’ Uä nhÜ th‰ ông Khi‰t nào m§i ch‰t hÒi næm ngoái
vÆy? ‘ Ông lÀm tôi v§i m¶t ngÜ©i tên TrÀn Viêt Khi‰t, bÎ
ch‰t ª Delaware. Cái ch‰t cûa ông này mang nhiêu bí Än,
nên Çã Òn ào trong c¶ng ÇÒng Viêt/MÏ m¶t dåo) Khi nghe
tôi giäi thích s¿ th‹, ông linh møc này, và tôi, và cä ThÀy
Mãn Giác nºa cùng cÜ©i thÆt vui. Còn nh§ ThÀy chÌ vào
tôi và nói :’Ông Khi‰t này ch‰t làm ræng ÇÜ®c mà ch‰t!’
Th‰ Çãy, bây gi© Ôn mÃt mà tôi låi không vê ÇÜ®c. CÛng
giÓng nhÜ ngày ThÀy Thanh Ki‹m, ThÀy ñÙc NhuÆn mÃt. .
Tôi tØ xa bái lÆy giác linh các vÎ. Th‰ nào tôi cÛng së vê
Çänh lÍ tháp cûa Ôn ª chùa Viêt nam Los Angeles, cÛng
nhÜ së có dÎp vê chùa Vïnh Nghiêm và chùa Giác Minh ª
Viêtnam Çänh lÍ quy ThÀy Thanh Ki‹m và ñÙc NhuÆn.
(ñ¥ng ñình Khi‰t)

LÍ Truy niêm chính thÙc và lÍ Trà Tÿ nhøc thân cÓ Hòa
ThÜ®ng Thích Mãn Giác, H¢ng xin chia sÈ m¶t chút thÃy/nghe
cûa mình Ç‹ các AC ª xa ÇÜ®c tÜ©ng. ChÜÖng trình tang l‹
ÇÜ®c t° chÙc rÃt trÎnh tr†ng, trang nghiêm và quy cû. SÓ lÜ®ng
ngÜ©i tham d¿ trên 5000 ngÜ©i. ChÜ tæng ni Çông Çäo v§i y áo
vàng r¿c cä nghÌa trang r¶ng l§n. Các ÇÖn vÎ GñPT trong Çó
có anh NgÛ Duy Thành, anh Khuê, và anh Du làm viêc rÃt tích
c¿c. Quy AC Ban ChÃp Hành AHVN/HN và nhiêu thành viên
ª xa và trong vùng, tham d¿ tang l‹ cùng rÃt Çông các h¶i
Çoàn, Çoàn th‹ PhÆt tº bån. Cùng ngày là LÍ H¶i 30 næm ngày
thành lÆp GñPT Viêt nam ª Hoa Kÿ ÇÜ®c t° chÙc tåi Trung
Tâm HuÃn Luyên và Tu h†c Thích Quäng ñÙc. ThÀy Trí Hiên
cûa chúng ta (ª Texas) cÛng Çã hiên dien tåi cä hai bu°i lÍ này.
(Diêu-HÜÖng)
Hội Ngộ AHVN quốc nội
Ngày 22 tháng 10 năm 2006, Minh Châu lần đầu tiên về thăm quê,
nên rất" ngố rừng". Tuy thế vẫn liên lạc được với chi Tịnh Phúc .
Chiều 25 tháng 10/06, MC mời Bác Liệu, chi Oanh, chi Tinh Phúc,
và anh Hùng(chùa) đến nhà MC. Mọi người đã bàn những chi tiết
cho việc đi cứu trợ các đòan sinh GĐPT bị bão lụt tại Đà Nẵng và
ăn cơm chiều tai nhà hàng "Quán Tre".
Sau đó chi Oanh, chi Tinh Phúc, chi Nguyệt và MC đi Đà nẵng 3
ngày.
Đến ngày 10-11-06, Mọi người ,chi Phúc, chi Oanh, chi Mai (Ngô
M Thu), anh Bùi Tho Thi, anh Nghi Yên,anh Cao Bá Hưng, anh
Hùng, họp mặt tại nhà Bác Liệu và được bác đãi những món đặc
biệt Huế. Cùng ngày hôm ấy Chi Tinh Phúc và MC đi thăm gia
đình anh La Kien Nam và gia đình cố huynh trưởng Minh Châu.
Trong chuyến về quê này , MC đi thăm chùa Giác Minh, Chùa

Vĩnh Nghiêm, chùa Phước Hải và cùng các anh chi đến chùa Long
Hoa , giúp các em mô côi. (Minh Châu)
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Mấy hôm nay thời tiết đã ấm lại, và trong không khí đã thấy bóng dáng mùa xuân. Dù sống ở quê người đã hơn 10 năm,
nhưng mỗi lần trời se lạnh do những làn gió xuân mang lại, lòng tôi lại xao động , chờ mong Tết đến , và Tết đang thơ thẩn nhẹ
nhàng đến với những người tha phương, xa, rất xa quê nhà. Ngòai sân, những cành Đào đang chuẩn bị bộ áo mới tươi thắm cho
mình và cùng dón xuân về . Xuân về, ai cũng nghĩ đến hoa, chơ hoa ở quê nhà rực rỡ đủ mầu , các lọai hoa ganh đua khoe sắc và
hương, nhưng nổi bật nhất vẫn là Mai và Đào.
‘’Đua chen Thu Cúc, Xuân Đào
Lựu phun lửa Hạ, Mai chào gió đông” (Bích Câu Kỳ Ngộ)
Tôi rất thích Hoa Đào, nhưng là lọai Bích Đào: Những đóa hoa mầu hồng tím lạt, điểm trên những cành đào thanh
mảnh, chen với mầu xanh lá cây tươi ,giữa bầu trời trong, xanh thẳm, thật đẹp và thi vị làm sao!!!!!. Sang xứ người, đâu đâu tôi
cũng chỉ thấy những chùm Anh Đào kết dính lại thàng từng mảng trên những cành trụi lá mà nhìn từ xa, tôi có cảm tưởng như
những đám mây hồng. Hoa Anh Đào thật rực rỡ, thật đẹp, nhưng tôi vẫn thấy thiêu thiếu một một yếu tố nào đó, chắc là thiếu cái
đằm thắm của quê hương và thiếu cái thơ mộng của Bích Đào.
Tìm một cành Bích Đào ở đây , thật khó vì rất hiếm, nhưng nếu có một cành Đào na ná như thế thì cũng rất hạnh phúc
đối với tôi. Và tôi đã tìm thấy họ hàng xa gần với Bích Đào trong vườn của anh chị Sơn ở Nam Cali. Hai cây Đào cổ thụ trong
sân sau nhà anh chi Sơn, năm nào cũng rực rỡ với chiếc áo mới 3 mầu, 5 sắc.Mầu trắng, hồng và đỏ pha trộn với những sắc đậm ,
nhạt khác nhau. Đa số những đóa hoa đều có 2 mầu trắng và đỏ hoặc trắng điểm hồng, nhưng nếu chú ý thêm, ta sẽ tìm thấy
những đóa hoa đỏ tươi, hoặc phơn phớt hồng hoặc trắng tinh e ấp, ẩn mình sau những dóa hoa khác mầu. Những hoa Đào này
vẫn có một chút mộng mơ của Bích Đào vì nó không đầy đặc chen chúc trên cành, nó vẫn có vẻ e ấp,ngại ngùng kín đáo và
duyên dáng của những đóa hoa mang tuyền một mầu.Tuy vậy nó vẫn không kém phần rực rỡ , tươi vui của Anh Đào.
Đẹp làm sao khi ngắm những đáo hoa Đào nhiều mầu sắc trên những cành khô đang nhú chồi xanh. Tôi có thể đứng
hàng giờ để tìm và ngắm những đóa hoa trắng tinh trên cây đào đặc biệt này (gọi là Đào mà hoa lai Trắng). Mỗi lần ngắm những
đóa đào này, lòng tôi lại lâng lâng, những phiền não của cuộc sống bay theo hương thơm thoang thỏang và tan vào không gian vô
tận.
Anh Chi Sơn cũng ươm một số cây Đào này để tặng anh em, bè bạn. Năm kĩa, năm kìa, thế hệ thứ hai của giống Đào
này đã e ấp bước vào nhà anh Thu , Năm kìa nó vững chãi hơn khi đến định cư nhà anh Phố, Năm kia , nó thật hạnh phúc khi
được anh chị Mai-Tín đón về, và năm ngóai đến phiên tôi được hân hạnh chào đón những đóa hoa tuyệt sắc vào “vườn hoa” tí
hon của cái Apt. Tuy chỉ có 25 đóa hoa trên cành nhưng cũng đủ rực rỡ của mùa xuân và cũng đủ niềm vui trọn năm cho
tôi.Không biết năm nay những cây Đào be bé, xinh tươi sẽ về nhà ai???!!!.Hình như cái hàng chờ nhận Đào hơi dài (tôi ghi danh
và chờ đến 3 năm).

Đào tươi phô sắc thắm,
Đem tình Lam nồng ấm
Trao về nhau mừng Xuân
Trong vòng giây thân ái
Xuân Đinh Hợi –2007
Quảng Diệu Ngọc Cao Minh Châu
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SPT Diêu Khoan Lê ThÎ Dung
Thi sĩ Vũ Đình Liên

Khai bút ngày Xuân
Ngày Xuân vác bút ra khai,
Khai r¢ng: Xuân có tái lai bao gi©.
Th‰ sao ta mãi h»ng h© ?
HÜªng Xuân Çi chÙ, cÙ mÖ m¶ng hoài .
Hõi ª Ç©i có mÃy ai ?
Yêu Xuân bó gÓi, n¢m dài khóc Xuân !!!
M¶t ngàn Xuân, m¶t vån lÀn,
Vui thì vui thÆt, mÜa Xuân vÅn còn...

Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực tàu giấy đỏ
Bên phố đông người qua
Bao nhiêu người thuê viết
Tấm tắc ngợi khen tài
Hoa tay thảo những nét
Như phụng múa rồng bay
Nhưng mỗi năm mỗi vắng
Người thuê viết nay đâu?
Giấy đỏ buồn không thắm
Mực đọng trong nghiên sầu

LÍ PhÆt ñÀu Xuân

Ông đồ vẫn ngồi đó
Qua đường không ai hay
Gió buồn mơn mặt giấy
Ngoài trời mưa bụi bay

ThÃp thoáng xa xa m¶t mái Chùa,
Ti‰ng Chuông theo gió quyên trong mÜa.
ñánh tan giÃc m¶ng nÖi trÀn tøc,
Ch®t tÌnh cÖn mê... gió trª mùa.

Năm nay hoa đào nở
Không thấy ông đồ xưa
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?

Tôi bÜ§c chân Çi trong gió lånh,
Nghe lòng dåo d¿c m¶t mÀu xanh,
Lâng lâng hÒn t¿a nhÜ bay b°ng
ñ‰n cõi thÀn tiên, chí Çã thành...
Tôi ÇÙng l¥ng yên ch£ng dám vô,
NgÜ§c nhìn tÜ®ng PhÆt niêm Nam Mô,
Ch¡p tay cung kính tôi cÀu khÃn,
...Låy ñÙc NhÜ Lai, lÜ®ng häi hà.
Phút chÓc lòng tôi nÄy Ü§c mÖ,
Cu¶c Ç©i ÇËp t¿a nh»ng vÀn thÖ,
Cho tôi vui mãi trong mÀu ñåo,
Sao vËn niêm tin, vËn giÃc mÖ...
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Thưa toàn thể các ACE Vĩnh Nghiêm, Lễ Hội Hoa
Hồng đã qua nhưng những cánh hồng chúng ta trao cho nhau vẩn
còn nồng thắm. Hàng năm cứ đến mùa Vu Lan chúng ta lại dành
một ngày để cùng nhau nhớ vê Ơn Sanh Thành Dưỡng Dục của
cha mẹ. Thông lê này nối tiếp từ người khởi xướng là Trưởng
Tâm Hòa Ngô Mạnh Thu.
Năm nay, thật ra nói vê số người tham dự thì chỉ khoảng
hơn 100 người, nhưng chúng ta 'cảm' được tình thân ái từ sâu
thẳm trong tim mỗi người hiên diên. Xin được dành lời cám ơn
trân trọng đến tất cả ACE đã đến tham dự, cũng như không hiên
diên nhưng trong lòng đã tìm vê với nhau trong tinh thần Vĩnh
Nghiêm, như chính tên gọi của
chúng mình vậy. Trong DVD
được gởi đến tay quý AC, thật
ra chỉ là phần 'front end', tạm
gọi là 'trình làng' thôi. . Chứ
cái phần 'back end' cũng gọi là.
. .'hậu trường' mới thực là hấp
dẫn.
Xin được kể sơ vài
chuyên vui trong ngày lễ hội .
Chưa bao giờ chúng ta
được thưởng thức một bữa ăn
'đã' như ngày LHHH năm nay,
mọi người đến tham dự được ăn
uống thật đầy đủ, ngon miêng,
có cả món bún rất ngon của chị
Thịnh. Các loại bánh trái từ các
chị Mai, chị Tâm, chị Am, chị
Tuyết, chị Minh Châu, chị
Ngọc,..và các chị khác nữa. Phần trang trí hội trường cũng là một
lực lượng đông đảo và kiến hiêu với những bông hồng và bông
trắng trang trí quanh tường và sân khấu. Các anh Hải, Tâm,
Hùng, Khuê, Hoa, Sơn, Hoài cùng các chị, và giới trẻ Thuấn,
Quỳnh Giao, Chính và các bạn đã làm viêc rất hiêu quã. Ban
nhạc 'cây nhà lá vườn' là ban nhạc chuyên nghiêp của cháu Thuận
(con anh Thu), dĩ nhiên là chơi 'free' cho chúng ta. Mấy ca sĩ tí
hon của chúng ta toàn là 'bắt cóc bỏ dĩa' chứ đâu có tập dượt gì
đâu. Cả hai MC Đức Cường và Quỳnh Giao cũng là .. xuất khẩu
thành .. MC đấy chứ, đâu có thời gian tập dợt. Vậy mà coi thấy
cũng . . ngon lành như ai . . Phải không các Anh Chị? Các
trưởng huynh Tuệ Linh, Bùi Ngọc Bách cũng chung lòng đến
tham dự và ủng hộ để kết chặt tình thân trong ngày lễ hội. Các
cháu bé thế hê thứ hai, ba, cũng có dịp tung tăng bên nhau với
tiếng cười rộn rã.
Còn một chuyên không thể không kể ra cùng quy anh chị
đó là tờ Bản Tin và tập nhạc. Tập nhạc là công sức trang hoàng,
in ấn tư bằng công sức của chị Minh Châu. Còn tờ Bản Tin thì
mới gọi là một . .kỳ tích của Kim Mỹ. Ba ngày trước LHHH,
Kim Mỹ đang đi chữa bịnh ở Cali, cho biết là cái máy labtop Mỹ
đem theo để làm Bản Tin bị hư, cho nên tất cả các bài vở chuẩn
bị để kịp xuất bản trong dịp LHHH đêu bị mất sạch, mà mấy cái
file lay-out cũng đi theo luôn. Mỹ bây giờ trắng tay.. phãi tạm xử

dụng máy computer của cháu Ngô Lê Trọng Tường (con anh
Thu) để gõ lại từ đầu. Nghe sao mà buồn bã ngậm ngùi..
Mỹ lúc đó còn yếu lắm, phải nghỉ viêc ?ê sang Cali nhờ trưởng
Nguyễn Đức Cường chữa bịnh, mong lấy lại chất giọng. . thỏ
thẻ ngày nào. Trong CD LHHH, các anh chị thấy Mỹ lên giới
thiêu chương trình đôi phút. . đêu là những cố gắng rất lớn của
Tâm Diêu để vượt qua những giới hạn của thanh quãn đang bị tê
liêt. Vậy mà đúng buổi chiêu LHHH, Kim Mỹ đã trao cho mọi
người tờ Bãn Tin với những thông tin rất nóng sốt vê mùa Vu
Lan BáoHiếu. Cầm tờ báo trong tay mà lòng rưng rưng, có mấy
ai biết sự hy sinh đáng quy biết bao từ những trang giấy nhỏ
này..
Nếu các ACE đã đọc xong Bản
Tin xin đừng vất đi, vì trong đó
là mồ hôi, là những sớm khuya
không ngưng nghỉ, là sự chế
ngự những yếu ớt của bản thân,
là một tâm tình lặng lẽ dâng
hiến cho ACE mà không cần
hồi đáp.
Và sau cùng là những DVD gởi
đến quy AC, đó là công sức của
ba nhân vật chính: Chị Tâm
(Di?u Thu), anh Phạm Minh
Tâm, và cháu Chính (con chị
Châu), dĩ nhiên là có sự ủng hộ
đóng góp của nhiêu AC nữa.
Nhưng từ những slide show,
clip hình ảnh, nhạc edit, thâu
hình, chọn lọc từng chút một, là những công sức không nhỏ từ
các ACE chúng mình.
Tất cả, vâng, tất cả đêu tự bỏ tiên túi ra mà làm, cũng như những
CD của anh Khanh (chị Tuyết) cũng được trả bằng một thứ duy
nhất: Tình Thương ta dành cho nhau.
Chuyên tổ chức, cố nhiên, có rất nhiêu sai sót, vì chúng
ta không đến với LHHH để nhìn nhau trình diễn, mà chúng ta
đến với nhau để chia sẽ niêm hạnh phúc êm ả, tràn ngập tin yêu.
Hàng năm, cứ đến mùa Vu Lan, các ACE dầu có đi xa vê
gần, xin hãy cố dành chút thời gian vê thăm California, nơi có
nhiêu nhân lực của AHVN HN, để được cài Hoa Hồng trên ngực
áo, và cũng để biết rằng nơi đây có những người thân yêu trong
gia đình áo lam, luôn mở rộng vòng tay chào đón bất cứ những
ai, đã từng mang trong tim hai chữ Vĩnh Nghiêm.
Xin trao đến các ACE Bông Hồng rực rỡ của Tin Yêu.
Thay mặt Ban Tổ Chức Lễ Hội Hoa Hồng 2006.

Phúc Đạt Trần Minh Phương

Các Anh Chị thương kính,
Các Em thương quý,
Đi về Nam Cali tìm nắng ấm và tham dự lễ cẫu siêu và
phát tang thân phụ hai em Sơn-Thuận tại chùa Bát Nhã
11:00 am December 17-2006..
Thật xúc động khi thấy tình Lam nghĩa Phụ đậm nét trong Anh Chị Em AhgđptVNg/HN tham dự thật đầy đủ
hôm đó..
Và tuần lễ kế tiếp được chị Thịnh, chị Minh Châu và HTr trẻ Chính đến thăm chỗ ở mới nhỏ gọn đơn sơ nơi xứ
người của TTrqv.. Anh chị Hùng Ngọc mời tất cả ăn buổi cơm trưa tại tư gia đầy tình nghĩa anh em ruột thịt tâm
linh.. Rồi lại đến chị Hằng Nam Cali kết hợp với chị Nhung San Jose mời đi uống café, ăn phở ngon quá
chừng.. Thời tiết này lạnh hơn mọi năm.. Giọt café ngọt ngọt.. đắng đắng.., khói bốc lên thơm phức từ tô phở
54 Aluim Roch SJ làm ấm lòng chúng mình.. Tâm Hòa NMT thích ăn ở đây và thường nói như vậy..
Ôi quý hóa thay.. duyên lành đã cho ta ngồi lại với nhau hưởng cái se se lạnh của ngày cuối năm, ngẫm lại
chuyện tình Lam.. ''Thương nhau lắm, cắn nhau đau..'' ở khắp mọi nơi, mọi chốn.. Nhưng.. không!.. không!..
Mảnh vườn Tịnh Độ AhgđptVNg vẫn yên lành thanh tịnh.. Chuyện tình Lam độ dầy thương yêu của nó hơn 60
năm rồi ít ỏi gì.?. Nói sao cho vừa, nói sao cho hết!!!
Hội ngộ AhgđptVNg vừa rồi.. coi vậy mà đã đầy năm rồi đó..! Tình cảm thương yêu vẫn còn đầy ắp trong
chúng ta.. Ban Chấp Hành tiếp nối cũng đã làm khá nhiều Phật sự viên thành.. AhgđptVNg/miền Đông/Bắc
Cali đã ổn định BCH, chuyện còn đọng lại là Chi Nam Cali Thành viên khá đông, rải rác khắp mọi nơi, chuyện
tổ chức không phải dễ.. Nhìn nét mặt các anh chị những lần gặp gỡ đậm nét lo âu.. thương quá đi thôi.. Chân
thành thương yêu đùm bọc lẫn nhau chúng ta nhất quyết tiến hành nghe các anh chị Nam Cali.. Anh Chị em
Vĩnh Nghiêm khắp mọi nơi chúng ta đứng dậy vỗ tay hoan hô các anh chị em Nam Cali.. Nhà ta.! Ta dựng.!..
''Hoan hô.. hoan hô.. à.. a.. a.. chúng ta
cùng ca...'' hay là.. ''Qua 50 năm tóc đã
bạc màu.. Tình Lam trong anh em.. vẫn
như ngày đầu..''
Năm hết Tết đến xin kính chúc Anh Chị
Em an lành, hạnh phúc
TTrqv

AHGDPT VN thế hệ thứ hai và ba
Trong ngày Lễ Hội Hoa Hồng
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Tuệ Nga
Chiều nay ra thăm Bìển
Ơi, biển xanh
Ơi, cát vàng
Có cánh gió lang thang
Âm vang lời cầu nguyện
Chân dung nào hiển hiện
Phật sáng ngời trong tâm
Bát ngát Hải Triều Âm . .
Chiều nay ra thăm Bìển
Biển bâng khuâng . .
Tiếng lặng thầm
Tiếng thời gian
Không gian mênh mang
Bước chân nào xao xuyến
Bờ cát trắng âm thầm
Thoảng hồi chuông vi diệu
Ai niệm Quán Thế Âm
Lòng lâng lâng
Trâm dâng Hương Bát Nhã
Làn gió hiền hòa lướt trên vùng biển cả
Biển xanh ngát gió trầm hương
Lời kinh cầu vang vọng mười phương
Bờ cát hân hoan
Biển xanh dòng tịnh thủy
Ai đi tìm Thiện Mỹ
Bờ cát trắng mênh mang . . mênh mang,
Đám mây vàng cuối trời xa diệu vợi

Áo cà sa phất phới
Thênh thang gió ngàn phương
Chiều ra Biển lòng hướng vọng Tây Phương
Biển xanh thẳm hiền hòa trời Quán Tưởng
Hải Triều Âm vô lượng
Tám phương trời vi diệu tám phương hoa
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca
Biển chan hòa nắng sớm
Nắng Bồ Đề thanh khiết Hải Triều Âm
Lời kinh vi diệu vang đáy biển ngầm
Tưởng như nước nhành dương
Mẹ hiền Quán Thế Âm phổ độ
Thơ như lòng Sen thoảng gió trầm hương
Lời Kinh Cầu nhiệm huyền thơm gió Biển
Lời Kinh Cầu đưa ta về Chánh Niệm
Lời Kinh Cầu bát ngát gió trùng dương
Lời Kinh Cầu cho đời đẹp yêu thương
Lời Kinh Cầu Quán Thế Âm mầu nhiệm
Lời Kinh Cầu thậm thâm lòng Biển
Biển muôn đời, ơi, Biển Đại Từ Bi. .
Cho lòng con lắng gội sân si
Cho tâm con tịnh thanh nhất quán
Đuốc Chân Như mở chân trời sáng lạn
Con Kính Thành Tạ Ân Đấng Thế Tôn
Vầng trượng quang soi sáng tâm hồn
Đưa con về nguồn, Bìển Đại Bi vô lượng . ..
Tuệ Nga
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Tỉnh Giấc Chiêm Bao
(Viết cho Tánh Thiện (Đ. Phước)
với những buổi công phu khuya đầy thiền vị
Hôm qua mộng thấy tụng kinh
Tỉnh ra mới biết chính mình là trăng
Bao nhiêu cát của sông Hằng
Là bấy nhiêu kiếp đã tằng tử sinh
Lang thang, nghiệp chướng, tội tình
Con chim nó hót, bình minh đến rồi
Thời gian phủ mộng đầy nôi
Mỉm cười bé ngủ xa xôi kiếp nào
Nôi hồng tràn ngập chiêm bao
Mà nay ta đã đi vào trần gian
Đêm ngày ngồi tụng Kim Cang
Sắc không mộng huyễn cưu mang với người.
Trong mơ thấy đóa hoa tươi
Bây giờ tỉnh dậy ta cười với ta
Giang tay đón cả Ta Bà
Lòng nghe rợn ngợp hằng sa kiếp rồi
Ngày xưa Trang Tử bồi hồi
Giữa mình và bướm ai ngồi ngắm nhau
Bây giờ Xuân đến lòng đau
Ai mang áo cũ bạc màu mùa Đông
Cho xin một đóa hoa hồng
Đem về cắm giữa giòng sông cuộc đời
Hương thơm bát ngát tỉnh người
Say sưa tụng mãi những lời kinh xưa

Gọi Tôi
Có ai gọi mãi tên tôi
Hai năm xa xứ đứng ngồi không yên
Quê hương, đạo pháp chưa quên
Con tim ôm trọn ba miền nhớ thương
Gọi tôi chi suốt đêm trường
Chuông chùa vang vọng trên đường tôi đi
Gọi tôi, tôi biết làm gì
Nắng mưa đổ xuống lầm lì thời gian
Trăm năm trong chiếc áo vàng
Hoàng hôn đứng đợi đò ngang không bờ
Tôi đi giữa phố bơ vơ
Hai tay sờ soạng tôi chờ tìm tôi
Năm nay, năm mốt tuổi rồi
Đáy hồn ray rức nổi trôi kiếp người
Tha hương còn đó hoa tươi
Gọi tôi, xin gởi nụ cười đắng cay

Ra Đi
Kỷ niệm đúng một năm quý Thượng
Tọa Huyền Quang, Quảng Độ, Thuyền
Ấn và Đại đức Thông Bửu bị cọng sản
bắt cầm tù

Ra đi: biển cả vô cùng
Tâm tư góp lại, nhớ nhung gởi người
Biển lòng sóng vỗ mù khơi
Quê Hương, Đạo Pháp, Nụ Cười còn
đây
Trăm năm vẫn ánh trăng đầy
Nghìn năm sau nữa vẫn mây cuối trời
Ta mang chút lửa trong người
Đem về sưởi ấm cuộc đời lao sinh
Ô hay! Non nước của mình
Mà sao ta phải dứt tình ra đi ?

Gọi tôi, trên bến đò này
Sông kia núi nọ chia tay thuở nào
Sàigòn, còn đó chiêm bao
Gọi lên một tiếng, ngọt ngào nghìn năm. . .
Los Angeles, S. Olive
Chiều 20-3-1979

Los Angeles, cuối Xuân Canh Thân.

AHVN & GDPT để tang Thầy
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Los Angeles, ngày 6-4-1978

Ái Hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm
Thành Kính Tưởng Niệm
Cố Hòa Thượng Thích Mãn Giác
Pháp Hiệu Huyền Không

Việt

Mỹ

Điểu

Châu

Cao

An

Phi

Trụ

Mãn

Huyền

Giác

Không

Nhất

Vạn

Thừa

Đại

Truyền

Đắc

Thật

Chân

Tướng

Danh

Thành viên Hội Ðồng Trưởng Lão Viện Tăng Thống,
Phó Chủ tịch Giáo hội Tăng Già Phật giáo Thế giới,

Đã viên tịch lúc 7 giờ 55 sáng tại chùa Việt Nam,

Hội Chủ Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hoa kỳ,

Los Angeles, CA ngày 13 tháng 10 năm 2006
tức ngày 22 tháng 8 năm Bính Tuất.

Nguyên Quyền Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên,

Ngài Thọ thế’ 78 tuổi, Hạ lạp 58 tuổi hạ

Nguyên Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Văn Hoá,

Chúng con thành tâm chia buồn với Chư Tôn đức
Tăng Ni và môn đồ Pháp quyến Chùa Việt Nam ,
Tổng Hội Phật giáo Việt Nam, cùng Ban Biên tập
Tạp chí Phật giáo Việt Nam .

Phó Viện Trưởng Ðiều Hành Viện Ðại Học Vạn Hạnh,
Giáo sư, Học giả, Tác giả và Dịch giả,
Người Chủ trương Tạp chí Phật giáo Việt Nam,

Kính Nguyện Giác Linh Cố Hòa Thượng

Bóng mát thân thương của Đoàn Áo lam GĐPT

Thích Mãn Giác Cao Ðăng Phật Quốc.
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Có thể ngày của mẹ này bắt nguồn đầu tiên từ phật giáo. Do chuyện một học trò của Phật Thích Ca Mâu Ni, người
có thần thông giỏi nhất Mục kiền Liên (Moggallana). Vì thương nhớ mẹ đã chết hoặc vì tò mò, sau khi đắc đạo dùng
thần thông đi tìm và thấy mẹ đang chịu đọa đầy khổ sở dưới địa ngục rồi sau đó cầu xin được Phật chỉ cách giải thoát
cho mẹ. Lễ làm công quả bố thí hằng năm để xin xá tội cho người đã chết vào ngày rầm tháng bẩy bắt đầu từ đó… Bây
giờ hầu như quốc gia nào trên mặt đất cũng có đặt ra riêng một ngày để tưởng nhớ hoặc tán thán công đức của mẹ
như vậy.
Tôi được mời đến chứng kiến ngày của mẹ do Hội Ái Hữu Gia Đình Phật Tử Vĩnh Nghiêm / Hải Ngoại tổ chức tại
Santa Ana. Họ gọi đó là Lễ Hội Hoa Hồng. Quả thật đây là một cơ duyên may mắn của tôi. Vài tuần lễ trước, chị Tâm
Diệu Kim Mỹ chủ biên đặc san của hội, đột nhiên mời tôi gia nhập diễn đàn và dự lễ hội hoa hồng đó. Rồi tiếp đến anh
Khiết, đại diện hội và cũng là anh họ của tôi, lên diễn đàn cổ võ khen ngợi cái quyết định “hay” của chị Mỹ thì tôi không
thể đứng ở ngoài lề được nữa. Lại nhằm đúng vào dịp đã dự trù đi chơi rông dài, lái xe hơn một tiếng rưỡi từ San Diego
lên thăm bạn bè ở gần đó, tôi phải đến để gặp mặt và cám ơn chị Mỹ, đến từ Raleigh/ NC.
Và chưa bao giờ tôi được chứng kiến một ngày của mẹ đầy đủ như ngày hôm đó. Tuy chỉ tổ chức nội bộ nhưng
chương trình thật kỹ lưỡng. Kỹ thuật máy điện toán tân tiến giúp cho việc trưng bầy liên tục hình ảnh của các bà mẹ
trên màn vải trắng kèm với những câu ca dao tục ngữ ca tụng mang ảnh hưởng luân lý cổ điển dễ đọc và xúc tích..

“Mẹ già như chuối ba hương,

“Ai rằng công mẹ bằng non,

Như sôi nếp một như đường mía lau.

Thực ra công mẹ lại còn cao hơn.

“Phước gì bằng phước mẹ còn,
Họa gì xánh họa tuổi non mất người.

“Ví mà tôi đổi thời gian được,
Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười.

Những gì trưng bầy tuy không có một lời nói giới thiệu nhưng làm tôi thật xúc động.
Người mẹ Việt Nam, hình ảnh người mẹ của thế hệ của tôi, người mẹ chỉ biết trung thành, nhẫn nhục, thương
yêu chồng con và hy sinh đã được nhắc đến. Để ngưỡng mộ và tôn thờ. Để gián tiếp dùng làm mẫu mực căn bản. Để
nhắn nhủ dìu dắt… Chắc đó là chủ ý của người tổ chức? Tôi đã đọc được trong những hình ảnh đó những ý nghĩ chân
thành của mẹ. Mẹ đã nghĩ nhẫn nhục không là chịu thua thiệt nhu nhược. Mẹ cũng đã nghĩ hy sinh không là chịu thua
kém thiếu thốn. Ý nghĩ và hành động của mẹ phát xuất từ tình thương yêu. Từ tình thương yêu không bờ bến, không
điều kiện, không trả giá và không ích kỷ.
Tình yêu đó của mẹ không có tham sân si…
Tôi ao ước, hy vọng các em bé trẻ đọc được, hiểu và cảm thông những hình ảnh với những câu nhắn nhủ đó.
Điều tôi ao ước đổi dần thành hãnh diện và tin tưởng mãnh liệt theo biến chuyển của chương trình. Khi nghe và
thấy các em bé mang gói quà, khoanh tay thỏ thẻ xin biếu ông bà; lên sân khấu đọc số tiếng Việt, hát những bài hát
tiếng Việt, hát những câu thương yêu mộc mạc tôi không còn mảy may nghi ngờ. Tôi thầm cám ơn cha mẹ các em.
Chắc chắn họ cũng có những ao ước như tôi… Họ đã đổi những ao ước đó thành việc làm và mang chia xẻ cho mọi
người cùng nhìn thấy…

“ Ai bỏ cha mẹ cô hàn,
Ngày sau trời phạt đứng đàng ăn xin.

“ Cha mẹ ngoảnh đi thì con dại,
Cha mẹ nhìn lại thì con khôn.

Khi thoạt bước vào cửa, bên ngoài trời nóng bức êm ả nhưng trong phòng lại mát rượi nhộn nhịp vui vẻ, tôi
được một số anh chị đến rối rít chào đón và đòi gắn cho một bông hồng lên ngực áo Họ nói hoa đỏ dành cho những
người có mẹ còn sống, hoa trắng cho ai đã mất mẹ. Tôi đòi bông hồng vàng.
(tiep trang 22)

Vài Cảm Nghĩ Về Buổi Lễ Cầu An Cát Tường
Cho Đại Lão Hoà Thượng Thích Huyền Quang
Đức Đệ Tứ Tăng Thống G.H.P.G.V.N.T.N
Tại Chùa Giác Hoàng
(15/10/06)
Viết bởi Cựu Một Huynh Trưởng GĐPT
Chủ Nhật, ngày 15 tháng 10 năm 2006, một buổi lễ cầu an cát
tường cho Đại Lão Hoà Thượng Thích Huyền Quang, đức Đệ Tứ
Tăng Thống G.H.P.G.V.N.T.N., đã diễn ra trong bầu khí ấm
cúng, trang nghiêm trong Chánh Điện Chùa Giác Hoàng, dưới sự
chủ lễ chứng minh của Hoà Thượng Thích Thanh Đạm cùng chư
tôn đức tăng ni từ nhiều nơi về, cũng như có sự hiện diện của hầu
hết các GĐPT vùng thủ đô nước Mỹ và phụ cận, đại diện Ban
Hướng Dẫn GĐPT các miền, đại diện Cựu Huynh Trưởng, các
thân hào nhân sĩ, đại diện các hội đoàn thân hữu trong vùng, cùng
đông đảo các cơ quan báo chí truyền thông trong đó có các thông
tín viên đến từ đài VOA, RFA, Ban Phát Thanh Phật Giáo, Văn
Nghệ Tuần Báo …
Theo lời công bố lý do của đại diện Ban Tổ Chức, Huynh Trưởng
Đặng Đình Khiết, một nhà giáo, buổi lễ hôm nay chính là chấp
hành thông bạch ngày 27 tháng 9 năm 2006 của Hòa Thượng
Thích Quảng Độ, Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, GHPGVNTN,
cũng như nhằm mục đích hòa cùng một nhịp với các cơ sở hội
đoàn PG khắp nơi tại hải ngoại, tổ chức lễ Cầu An cho Đức Đệ
Tứ Tăng Thống, Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang.
Người viết không phải là một phóng viên báo chí chuyên nghiệp,
vì vậy, dù bài viết này cố gắng theo sát mọi diễn tiến buổi lễ từ
giai đoạn chuẩn bị đến khi chấm dứt nhằm tường thuật cách trung
thực các sự kiện, tuy nhiên, xin quý vị độc giả thân hữu đón nhận
nó như những cảm nghĩ, tâm tình của một huynh trưởng đã
ngưng sinh hoạt GĐPT trong khoảng thời gian hơn hai thập niên
nhưng chưa hề một phút giây phai nhạt tình Lam -- với tất cả mọi
hỉ, nộ, ái, ố của nó, theo đúng nghĩa như một truyện tình trong cõi
người ta -- nay trở lại để cùng nhau san sẻ những kinh nghiệm
học hỏi gặt hái trong suốt đoạn đường đã qua, mà những suy tư
ấy, ở một cung độ nào đó, biết đâu chừng là những phản ảnh tâm
tư người viết trong bài tường thuật về buổi lễ Cầu An này! Bởi
lẽ, trong kinh Phật có câu: chúng sanh bệnh nên Bồ tát bệnh …
Bất chợt, buổi lễ Cầu An mở ra một chân trời mới lạ … lời giảng
về ý nghĩa cầu an của Hoà Thượng Thích Thanh Đạm trong buổi
lễ bỗng đâu mang một sắc thái đặc biệt: “Khi bản thân ta tập họp
đông đảo tại chính điện này, cùng nhau tham dự lễ Cầu An, hãy
tạm gác vấn đề chư Phật có đáp ứng cho ta hay không sang bên,
nội việc có mặt trong chính điện này, ngay trong giây phút này,
hiệu quả trước mắt là thân ta – cùng tất cả mọi người -- ngưng
vọng động, khẩu ta vô tranh, không vọng ngữ, và ý ta không lang
thang nghĩ điều trái quấy tham lam, ích kỷ, sân hận, si mê. Chấm
dứt ác, thời đó chính là lành.”
Với thân, khẩu và ý, sự hiện diện của ta ngay tại chánh điện này,
ngay tại giây phút này, lời ấy, từ một vị hòa thượng bấy

lâu vốn dĩ cười nhiều hơn nói, nghe nhiều hơn dạy bảo, với tất
cả khiêm cung của một con người cũng như một nhà sư Phật
Giáo, đã khai mở, dành lại cho người nghe, hay chính người viết
một khoảng trống tịch lặng vô cùng cần thiết để mở cuộc suy tư
trong tự do rộng rãi, thong dong, từ đó vô hình chung hòa
thượng đã hoàn tất nơi người nghe – hay thính chúng -- một tinh
thần tinh tấn, độc lập và tràn ngập trách nhiệm với chính bản
thân, với cuộc đời hay với tha nhân. Chợt đâu cô bé, con gái
cûa trưởng Lê Du, và Kim Mỹ, thơ ngây hỏi: “Chánh điện là gì
hở anh?”
Tôi lặng lẽ đảo mắt quan sát chánh điện chùa Giác Hoàng thật
kỹ. Lạ lùng thay, đi chùa không biết bao bận, thế mà hôm nay
mới thực sự thấy ra sự có mặt của chánh điện chùa! Kia là
vòng cung trạm rồng uốn khúc, tận phía sau là Phật Thích Ca,
trước, ngay dưới vòng cung trạm rồng là tượng Phật Sơ Sinh.
Nhìn cách bài trí, tôi chợt nhớ đến tượng Cửu Long ở chùa Quán
Sứ … chánh điện ở đây quả là linh hồn, là tinh thể, biến thể của
chánh điện chùa Quán Sứ năm xưa, tuy rằng thoạt nhìn sẽ không
tài nào thấy ra mối liên hệ nằm ngầm rất chặt chẽ của chúng.
Điều khám phá này đã khiến tôi vô cùng thích thú lẫn cảm động,
nhưng cùng lúc trở nên lúng túng không biết ăn nói làm sao với
bé: “Có thể trả lời, nhưng anh ngại sau này bé sẽ bắt đền anh
về tội dám coi thường bé, lúc đó anh biết lấy gì trả cho hết
nghiệp tội.” Tưởng bé giận, ai ngờ bé nói: “A, bố mẹ em có
nói: trong đạo Phật, có lắm lúc, lắm cảnh ngộ, tuy có thể nói,
nhưng tốt hơn nên giữ yên lặng. Đúng không?” Tôi gật liền:
“Cho anh gửi lời cám ơn bố mẹ em.”
Chánh điện chùa Giác Hoàng là như vậy, ẩn mặc, thâm trầm.
Chính nơi đây thân tâm ta hiện diện, tại một nơi chốn không
gian và thời gian, xa lìa tham sân si. Điều này thú vị biết bao!
Trên bình diện tu chứng cá nhân, đây là điểm đầy ơn ích. Tuy
nhiên, Phật Đạo, xưa nay vốn đi đứng nằm ngồi mọi thời giữa
trần gian, trên con đường giải thoát, khai phóng tâm thức buộc
ràng đã không dừng lại ở bình diện cá nhân đơn lẻ, mà ngay từ
buổi chiêu dương khai sinh nguồn đạo giác ngộ được gọi là Phật
Giáo, tự buổi ấy, ngay chính bản thân Bụt cũng đã minh định
cách mặc khải, nhưng khá rõ ràng, rằng: không thể có giải thoát
‘biệt nghiệp’ nếu sự giải thoát đó hoàn toàn vắng bóng cuộc giải
phóng ‘cộng nghiệp’. Tiếp thu, thành tựu và để triển khai – có
lẽ, vâng, có lẽ -- Hòa Thượng Thanh Đạm đã vi tế gói ghém bức
thông điệp ấy, thực tại không thể phủ nhận ấy trong ý nghĩa ta
cùng tha nhân, cùng toàn thể mọi người kéo về gặp nhau trước
chánh điện. Và thầy tiếp: “Cầu an, như vậy, tựa như mỗi người
là một ngọn nến, khi tất cả cùng thắp lên ngọn nến, ánh sáng
tỏa chiếu muôn nơi.”
Thoạt nghe, nhà luận lý học sắc bén sẽ bảo rằng: “Ồ, cần gì!
Một ngọn nến đôi khi cũng đủ!” Luận như thế hay đấy, nhưng
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bước đường luận lý kia đã vô tình bỏ quên hay cố tình lờ đi
một điều quan trọng mà luận lý đã đánh rơi mất biệt. Điểm
hỏng ấy chính ở chỗ đã thiết lập cơ sở luận lý trên một góc
cạnh khu biệt, từ đó, khước từ toàn bộ nội dung bức thông
điệp cực kỳ đơn giản nhưng hàm ý rất bao la quảng đại kia.
Thế nên, để thiết lập lại thế quân bình cho luận lý học, ta có
thể luận rằng: “Chưa hẳn thế. Tỷ như, một giọt nước biển
vốn không thể là bể cả mênh mông.” Nghe đến đây, hẳn ai
không nhận là quá xác đáng. Và đúng khi nhà luận lý của
chúng ta gật gù đồng ý, ta lại có thể đi tiếp bước đường nữa,
“Tuy nhiên, nếu thiếu giọt nước biển ấy, thì toàn thể đại
dương không thể thành lập!”
Ta nghe ra điều gì trong mớ luận lý ngược xuôi hỗn độn đó?
Bất chợt người viết cảm nhận một niềm yên lặng mênh mông
khoáng đạt, xóa bỏ cách hồn nhiên mọi bến bờ chia phân,
cùng quẩn giữa cuộc xung đột của cái tiểu và đa, cá nhân và
đại thể. Thế rồi, chỉ khi bắt gặp, cảm nhận được điều hi hữu
đó, bấy giờ ta mới ‘chịu' để cho cái lời đơn giản của một vị
hòa thượng được điềm nhiên đi về hòa cùng lời ca mộc mạc
của sông nước miền Nam đất Việt hiền hòa:
Bến mộng mơ em mang theo về
Rừng tràm rừng đước chan chan mùa nước
Cầu khỉ cầu dừa rung rinh nhịp bước
Đón anh sang miệt vườn ngạt mùa trái chín dâng hương.
(Ghép Nửa Vần Thơ, Nguyễn Thị Kim Yến, VSi)
Từ lời của nhà sư khiêm
cung Phật Giáo dẫn đến lời
hát bật lên từ lòng đất chan
chứa tình người, đến đây
rồi, thì quả tình, luận lý học
cũng đành phải bó tay! Thì
chính khi luận lý bó tay, một
vấn đề nhận thức nghiêm
trọng đương nhiên phải
được nêu lên: bấy giờ, phạm
trù, hay quảng trường của
cái gọi là nhận thức vốn thể
tất thiết lập ở bình diện nào?
Lời ấy, lạ thay, đã được đáp
vào cách ổn thỏa ngay trong
nội dung bài thuyết pháp
của hòa thượng Thích Thanh
Đạm, lẫn lời ca nước lũ tràn
bờ tình tự kia như hình ảnh một cành sen thật đẹp hiện lên
trong thinh không tịch mịch.
Người ta chỉ có thể tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp rất nguyên sơ
kia, nếu như con người biết trở về với những gì mình đang có,
trụ vào nó, để từ đó phóng ra một cái nhìn toàn diện trên lãnh
vực tư tưởng, để từ đó có thể góp phần giải quyết những hậu
quả của nền văn minh duy lý Tây Phương, khiến dẫn đến nạn
chia rẽ, độc tài đang hành hoành khắp nơi. Ta sẽ nhận ra rằng
ý nghĩa buổi lễ Cầu An hôm nay cùng lời ca bình dị phát xuất
từ miền Nam đất Việt tự nó đã viên mãn tràn đầy. Huynh
trưởng Đặng Đình Khiết, trong phần phát biểu mục đích của
lễ Cầu An cũng đã đặc biệt nhấn mạnh đến sự cần thiết về
phương diện văn hóa, tư tưởng của một nước Việt trong bối
cảnh chung của thế giới liên lập ngày hôm nay. Ông nói:

Tiếp đến, trưởng Kim Mỹ trong phần phát biểu, vừa lưu loát vừa
chân tình, cũng đã có những nét phát họa tán đồng, cùng chung
một chí hướng. Ngoài ra, tôi còn nhận thấy có G.S. Đoàn Viết
Hoạt, Phó Viện Trưởng Đại Học Vạn Hạnh, trong phần tiếp xúc
với phóng viên đài VOA, đã nhấn mạnh đến sự phục hoạt đích
thực và tất yếu của nền giáo dục văn hóa Dân Tộc và Đạo Pháp.
Giáo sư trong những buổi hội thoại tâm huyết trước đây cũng đã
không ngừng nêu lên vấn đề toàn-cầu-hóa trong liên hệ với vấn đề
xác định vai trò, sắc thái cùng khả năng đóng góp của nước Việt -tức Dân Tộc và Đạo Pháp -- trong bối cảnh toàn cầu hóa.
Tưởng cũng cần ghi nhận một sự kiện trong buổi lễ Cầu An đã
khiến người viết rất xúc động, đó là phần dâng đèn cúng Phật
cùng lời phát biểu của những đoàn đại diện các đơn vị GĐPT hiện
diện. Trong lời phát biểu của các anh chị huynh trưởng này, là
những tâm tình dâng lên Tam Bảo và Đức Đệ Tứ Tăng Thống,
như lời phát biểu của huynh trưởng Lê Du, “Chúng con cầu
nguyện Đức Tăng Thống được vạn sự cát tường, pháp thể khinh
an để cùng với Hoà Thượng Thích Quảng Độ, viện trưởng Viện
Hóa Đạo, cùng chư tôn giáo phẩm lãnh đạo GHPGVNTN đưa con
thuyền của Giáo Hội vượt qua cơn sóng gió bão táp, đem lại phúc
lợi cho dân tộc và đạo pháp.” Trong ánh sáng lung linh của hàng
trăm ngọn nến, lớp lớp những khuôn mặt của nhiều thế hệ khác
nhau, có những mái tóc bạc phơ bên cạnh những ánh mắt thơ
ngây, làm bật lên hình ảnh đầy nghệ thuật và đầy đạo vị. Trong tôi
bỗng bật lên câu niệm Phật không thành lời: Nam Mô Dược Sư
Lưu Ly Quang Minh Phật, vừa cầu nguyện cho vị Thầy tôn quý
vừa cầu cho quốc thái dân an.
Buổi lễ Cầu An, với những
diễn tiến thâm trầm, thăng hoa
như vậy, có thể ví như giọt
nước biển, với toàn thể đại
dương – như trong kinh Phật
từng thuyết giảng – cùng một
vị mặn, bao la và giải thoát.
Cầu An như vậy thật là hy
hữu, hiếm có.
Lễ chấm dứt vào khoảng 4 giờ
30 chiều cùng ngày.
Vợ
chồng trưởng Văn Hưng phụ
trách ban tiếp tân với những
chuẩn bị chu đáo thức ăn bánh
trái, hoa, nước suối đầy bàn đã
làm cho buổi lễ tăng thêm
phần thân mật. Hiện diện trong buổi lễ có khoảng trên 300 người.
Ở hàng tăng ni tôn đức, ngoài Hòa Thượng Thích Thanh Đạm,
chúng tôi nhận thấy có sự hiện diện của Hòa Thượng Thích Minh
Tuyên, Tổng Thư Ký GHPG Khất Sĩ trên Thế Giới. Hoà Thượng
Thích Tâm Thọ, viện chủ chùa Pháp Hoa, Lancaster, Pensylvania.
Thượng Tọa Thích Kiến Khai, viện chủ chùa Hoa Nghiêm, Fort
Belvoir, Virginia. Thượng Tọa Thích Minh Điền, trú tăng, chùa
Hoa Nghiêm, Fort Belvoir. Đại Đức Thích Minh Châu, Đại Đức
Thích Minh Tấn, trú tăng chùa Giác Hoàng, Washington, D.C….
Khách đến dự thật đông đảo, nhưng người viết chỉ nhận diện ra
được một số các vị sau đây: GS Ðòan Viết Hoạt, nguyên Phó Viện
Trưởng Viện Ðại Học Vạn Hạnh; BS Nguyễn Quốc Quân, UBQT
Cao Trào Nhân Bản; Gs. Nguyễn Ngọc Bích, cựu Giám đốc Ban
Việt ngữ, RFA; Ô. Hùynh Văn Hiệp,
(Tiếp trang 21)
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Sáu giờ chiều, một buổi chiều Thu, nhưng rất oi bức, tôi có mặt
tại ga xe lửa Hòa Hưng Sàigòn.Đang dáo giác tìm các chị, thì
thấy ngay bàn tay ngà ngọc của chị Tịnh Phúc vẫy vẫy .Chắc
chi sợ cô em ‘ngố rừng’ sẽ gặp khó khăn, nên đến sớm 30 phút
để đón. Sau dó là ‘chị Oanh gầy’chị đúng là gầy như Liễu- và
chi Nguyệt (Đòan Trưởng đòanThiếu Nữ của GĐPT Giác
Ngạn).Quân số đã đủ, bốn chi em xung phong, tả xung hữu đột
vào rừng người đang chen lấn trước mặt, cũng may, hành trang
mỗi người chỉ có một xách tay nhỏ. Leo được lên tầu, cất xong
hành lý thì những hạt mồ hôi đã lấm tấm trên mặt.Riêng tôi ,
năng lượng của tô cháo lòng vừa ăn xong đã được xử dụng hết.
Đòan tầu SF 4 đã ra khỏi thành lờ mờ còn sót lại của chiều thu,
những thửa ruộng xanh đậm chạy
dài hai bên đường, thỉnh thỏang
điểm vài nóc nhà tranh, với vài
cây cau, đằng sau lũy tre, làm tôi
xôn xao một cảm giác thật khó tảvừa thân thương, vừa nhớ nhung,
vừa quen thuộc, vừa hạnh
phúc….Đường xe lửa song song
với Quốc lộ số 1, và chi em tôi
đang trên đường đến thành phố
Đà Nẵng, thành phố vừa bị cơn
bão số 6 hòanh hành, mong được
xoa dịu một chút những vết
thương của các anh chi em Áo
Lam đã bị thiên nhiên đầy đọa.
Đang mải mê nhìn và chìm lắng
trong cảnh chiều tà, thì được chi
Oanh đưa cho cặp bánh dầy kẹp chả lụa. Các chi thật chu đáo,
đã lo cho các cô em bữa ăn tối ngon lành và tinh khiết. Sau bữa
ăn , tôi thiu thiu ngủ một cách yên bình trong vòng tay săn sóc,
bảo vệ của hai chị. Chi Oanh và tôi gà gật trên ghế,bên kia chi
Nguyệt nằm trên sàn tầu, còn chi Tinh Phúc co người trên
chiếc ghế ngắn (chúng tôi không mua vé nằm vì tiền túi không
dư giả mấy). Chúng tôi cố gắng ngủ trong tiếng xình xịch của
đòan tầu di chuyển. Ngày mai còn thật nhiều việc trước mắt.
Ba giờ chiều xe ngừng ở ga Đà Nẵng, anh Thọ đã chờ sẵn
trước ga và đưa ‘phái đòan’ về nhà nghỉ một lát, rồi đưa chúng
tôi sang trụ sở ban Điều hành GĐPT Đà Nẵng. Anh Lâm,
Trưởng ban điều hành và chi Thương tiếp đón, chúng tôi, dù rất
mệt vì 24 tiếng di chuyển, nhưng vẫn hăng hái cùng các anh
chi bàn việc cứu trợ cho các em đòan sinh GĐPT Đà Nẵng.
Được nghe các anh chi kể về sự tàn phá khốc liệt của cơn bão
Số 6, cũng như được biết đây là lần đầu tiên GĐPT Đà Nẵng
được một tập thể Áo Lam quan tâm, trên mi tôi vài hạt nước

Tôi lạnh run trong những cơn gío mạnh muốn cuốn và tung
chúng tôi xuống biển, chi Oanh dưa cho tôi chiếc áo lạnh với nụ
cười trên môi : “chi mang sẵn cho em đây, chi đóan em sẽ quên
áo lạnh vi Saigon qúa nóng”.Tôi ấm hẳn lại với chiếc áo ấm và
nhất là vì tấm lòng thương yêu săn sóc của các chi.
Lệnh di tản đã được thành phố ban hành. Bãi biển vắng hoe, vài
căn nhà thấp thóang ánh đèn.Họ đã ở lại thi gan cùng sóng gió vì
không đủ điều kiện di tản. Một mái hiên nhà bên trái chúng tôi bị
sập vì không chịu nổi những bao cát nặng nước. Không biết nên
khóc hay cười trước cảnh nhà sập không phải vì bão mà vì
‘chống bão’. Các anh cho chúng tôi biết: giá bao cát đã tăng từ
200 đồng lên 1,400 đồng 1 bao. Sao lai có những người nỡ làm
giầu từ sự họan nạn của bao
người khác ???!!!!!!
Chúng tôi ăn tạm bữa cơm
chiều trong một quán mà
chúng tôi là những thực khách
duy nhất, rồi về nhà nghỉ để
chuẩn bị cho một ngày sinh
họat trên những quận xa xôi
thuộc thành phố Đà Nẵng.
Chị em chúng tôi dậy thật
sớm,ăn sáng vội vàng, và đến
trụ sở GĐPT Đà Nẵng rất
đúng giờ. Anh Lâm và các em
của vài đơn vị GĐPT đã vân
tập.Anh Lâm giới thiệu từng
người chúng tôi.
Sau đó chúng tôi lần lượt đưa những chiếc bì thư mỏng manh tận
tay các em , nhà bị sập trong cơn bão Số 6,và hiện vẫn chưa
được sửa chữa. Nhìn những khuôn mặt bé bỏng ngơ ngác, bơ
phờ trong những chiếc áo lam bạc mầu giơ tay cầm món qùa nhỏ
nhoi, tôi thật xúc động, và càng xúc động hơn khi thấy những đôi
mắt thơ ngây ấy ánh lên một nét cười với vài lời cám ơn nho
nhỏ. Ước gì các em Oanh Vũ thân thương của tôi (ở nửa vòng trái
đất bên kia) đang đi bên cạnh cha mẹ tại những cửa hàng to lớn,
mua sắm chuẩn bị mừng Lễ Giáng Sinh, được làm quen với các
em đang đứng trước mặt tôi’ . Tôi được hàn huyên với anh
Quÿnh, anh nhắc lại những kỷ niệm cùng anh Vui ngày xưa,
Nhưng thời gian có hạn,anh em chia tay nhau để chúng tôi tiếp
tục ‘cuộc hành trình’. Rời thành phố, chị em chúng tôi ngồi trên
những chiếc xe máy do các huynh trưởng lái, đưa chúng tôi đến
những quận xa, hẻo lánh và bị tàn phá năng hơn. Trên đường
đi ,tôi thắc mắc sao trong danh sách nhận qùa chỉ có các em Oanh
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Oanh và Thiếu???? Không lẽ các huynh trưởng ở đây đã
tạo nhiều công đức nên được hưởng Hồng Ân Chư
Phật???. Anh Lâm cười xòa và cho biết: Ông Bão không
phân biệt Huynh trưởng, Thiếu hay Oanh Vũ, Chỉ vì
Huynh trưởng muốn nhường những phần qùa ít ỏi cho các
em. Các em còn bé nhỏ, cần được an ủi và xoa dịu cụ thể,
còn huynh trưởng đã đủ sức hiểu tấm lòng và tình Lam qua
t r á i
t i m
‘ ’ . .

Thật thảm khi thấy những cây dừa trụi đọt, những ngôi nhà
ngả nghiêng hai bên đường. Chúng tôi đi trong tiếng hú
của những cơn lốc,tiếng gầm gừ của những cơn sóng biển.
(Cũng may bão đã chuyển hướng.).
Có một bài hát viết ‘Biển một bên, em một bên. Biển
HIỀN Hòa, em lai dịu êm ‘..’ Có lẽ tác gỉa bài hát chưa
được nhìn sự ‘hiền hòa’ của biển như tôi đang thưởng
thức: Những cơn sóng thật cao, vượt đầu nhau và đổ xuống
bờ biển tạo những âm thanh nghe thật khủng khiếp.
Chúng tôi đi từng quận một. Những quận này ở qúa xa nên
đây là lần nhận qùa cứu trợ đầu tiên. Các em, có em mặc
jupe đồng phục, nhưng áo cổ lá sen đã tặng cho sóng biển,
có em mặc áo lam nhưng jupe lại bị ông Gío mượn mất.
Các em ra chào chúng tôi với khuôn mặt xanh xao và bộ
xương cách trí vì suy dinh dưỡng.Trong sân nhà các em là
một cảnh đổ nát hoang tàn. Gạch vữa được gom lại thành
từng đống, cây cối trốc gốc, trụi lá và nhà-nếu còn được
gọi là nhà-không có nóc, chỉ còn những bức tường gẫy
nham nhở. Các cụ-ông bà nội ngọai của các em- tạm núp
trong những cái hốc giữa các bức tường, được che tạm
bằng vài mảnh gỗ hoặc bìa cứng để tránh mưa nắng.Ba mẹ
các em đã rất cảm động trước tấm tình chúng ta dành cho
họ. Có những gia đình đã nhận được 2 phần qùa trước
quyết định cấp thời của chúng tôi. Có những cụ già, những
người dùng xe lăn đã lần lượt đến vì tưởng rằng chúng ta
cứu trợ tòan bộ mọi người. Đến khi biết ra, chúng ta chỉ
gửi qùa đến các em trong GĐPT, các cụ sa nước mắt(thật
ra mỗi đơn vị GĐPT chỉ có vài em, và nhiều nhất là 4 em
được nhận qùa).

Chúng tôi vội vàng ‘chạy trốn’ khỏi vùng đất cơ cực này vì tiền túi
đã cạn, và không đủ can đảm để từ chối những đôi mắt nhăn
nheo
,sũng
nước
mắt
đến
sau!!!!!!!!!!

Buổi trưa , chị em chúng tôi tiếp tục đến những vùng xa. Vẫn những
căn nhà trốc mái, vẫn những khuôn mặt thơ ngây hốc hác , vẫn
những ánh mắt đau buồn vì mất người thân và mất nơi trú ngụ.Có
những em mất cha, nhà sập ,phải về nương tựa với ông bà, hoặc
chú ,dì và không còn đủ điều kiện trở lại trường. Tôi đã găp một
Huynh Trưởng ngành Thiếu, nhà em sập, chồng em chết trong đám
gạch vụn. Em và dứa con thơ sống trong cảnh cơ cực thiếu ăn và
thiếu sữa. Tuy khuôn mặt em vẫn còn sinh khí của một huynh trưởng
với tinh thần BI-TRÍ-DŨNG, nhưng đôi mắt em đầy đau buồn, tràn
nước mắt .Em giơ tay chào tôi theo nghi thức GĐPT, nhưng tôi, tôi
mất bình tĩnh không chào lai, tôi ôm em vào lòng như ôm đứa em bé
bỏng, với hy vọng truyền một chút an ủi, một chút thông cảm,và
một chút can đảm đến em. Các huynh trưởng trẻ Vĩnh Nghiêm ơi!!!
Các em có thông cảm được nỗi bất hạnh của huynh trưởng này
không????. Tôi chắc chắn là CÓ. Chiều hôm ấy tôi ra ga rời Đà
Nẵng.Các chi Oanh, Chi Tinh Phúc, Chi Nguyệt, chi Thương, anh
Lâm, anh Thọ tiễn tôi trên sân ga. Các chị đã lo lắng cho tôi đủ điều,
dặn dò kỹ lưỡng, sợ tôi một mình ‘thân gái dặm trường’ (các chi
hôm sau mới về lại Sàigòn). Tầu chạy xa, các anh chị còn vẫy tay
chào. Thật cảm động trước sự thương yêu của các chị, của tình Lam
thân thương.
Ngồi một mình trên toa xe vắng,những hình ảnh trong ngày lại trở về
với tôi : Các em bé gầy gò , xanh xao vì thiếu ăn, và rách rưới.Các
em đang ở tuổi thơ ngây, phải được vui chơi và cắp sách đến trường,
nhưng các em lại đau buồn nhìn các bạn cùng trang lứa vui với bạn
bè, thầy cô.Gia đình các em không đủ điều kiện mua sách vở, áo
quần cho các em vì tài sản đã bị cơn bão mượn hết.Giờ đây phụ
huynh còn phải chạy tiền sửa lại căn nhà, chạy lo cơm từng bữa.
Ông Gió ơi!, thay vì thổi những cơn gío ác liệt, tạo những cơn sóng
thần cuốn trôi mọi thứ, xin ông làm ơn thổi nhè nhẹ để mang mưa
thuận gío hòa cho quê hương tôi. Và mọi người đủ cơm ăn, áo mặc,
Các em bé thơ ngây , vô tội được tung tăng trở lại trường với nụ
cười tươi trên khuôn mặt đáng yêu.

Mùa bão lụt 2006 - Quäng Diệu Ngọc Cao Minh Châu
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Phật lịch 2250, ngày 07 tháng 11 năm 2006
Kính gửi Hòa Thượng Viện Chủ chùa Pháp Quang - Texas
Kính bạch Hòa Thượng,
Thay mặt Ban Hướng Dẫn tổ đình, xin tôn kính đảnh lễ chúc
mừng Hòa Thượng pháp thể khinh an, đồng kính thành đa tạ lòng
thương quý của Hòa Thượng đã dành cho chúng con khoản tịnh
tài thực hiện công tác từ thiện xã hội.
Chúng con xin Hòa Thượng xá tội cho trong việc thực
hiện chương trình chậm trễ, đến nay mới hoàn tất tổng kết tường
trình lên Hoà Thượng. Chúng con nhận được khoản tịnh tài này
vào dịp áp Tết cuối năm, và vào lúc tất bật đón Xuân Bính Tuất.
Tiếp đến là tân niên quá bận rộn công việc phật sự, cùng các hoạt
động sinh hoạt của đơn vị GĐPT tại phật tự cũng như với Giáo
Hội tại thành phố.
Tổng kết các từ thiện xã hội do Hòa Thượng tin cậy ủy
thác, chúng con đã thực hiện trao tặng tịnh tài và phẩm vật cho
trẻ mồ côi, cùng các vị già cô đơn và khuyết tật;
- Chùa Cẩm Phong tại Tây Ninh
- Chùa Đức Viên tại huyện Hương Thủy, và chùa Diệu
Pháp xã Thủy Xuân Hương Thủy, Thừa Thiên Huế.
- Chùa Thiện Duyên, huyện Củ Chi.
Chúng con tâm thành cầu chúc Hòa Thượng hoằng pháp độ sanh,
thành đạt viên mãn.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Kính bạch,
Ban Hướng Dẫn- Trưởng Ban (*)
*Bản tin xin miễn ghi rõ danh tánh người gởi .
Lá thư nguyên bản và hình ảnh đã được gởi đến
Sư Ông Trí Hiền và Oanh Vũ Pháp Quang
Quỹ Từ Bi do Sư Ông Trí Hiền khởi xướng, và Oanh Vũ Pháp
Quang Texas là Mạnh Thường Quân đóng góp thường kỳ.
Quỹ Từ Bi hy vọng ACE AHGĐPT Vĩnh Nghiêm Hải ngoại hãy
tham gia thường xuyên trong việc đóng góp cho Oanh Vũ hải
ngoại giúp Oanh Vũ bên nhà có phương tiện đi thăm các Cô Nhi
Viện, các trẻ em nghèo, bịnh tật .v.v.
Ngoài việc kêu gọi đoàn sinh Oanh Vũ đóng góp, thành viên
AHVN cần khuyến khích con cháu của mình bỏ ống tiền cắc,
hoặc góp $5 một tháng giúp các em cô nhi ở quê nhà. Điều này
sẽ giúp các cháu có dịp khai mở tâm từ bi và biết nghĩ đến trẻ
kém may mắn hơn mình.
Cuối tháng 1 năm 2007, quỹ Từ Bi đã nhận được $1000 của
Oanh Vũ Pháp Quang gởi về qua anh Đức Châu Vũ Ngọc Khuê.
Trong kỳ về thăm nhà vừa qua, chị Diệu Ngọc Cao Minh Châu đã
có dịp đi ủy lạo các em Oanh Vũ bị thiên tai bão lụt (bằng sự
đóng góp riêng của thân hữu AHVN). Chị đã viết về tình trạng
nghèo khó của các em Oanh vũ quê nhà. Sư Ông muốn Oanh Vũ
hải ngoại tiếp tay đóng góp để Oanh vũ quê nhà có phương tiện
tài chánh để thể hiện tâm từ của mình đối với các em cô nhi
trong tình trạng bi thương hơn chính các em.
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Tui ăn chay hơn hai năm nay
cũng gọi là có chút kinh nghiệm
muốn chia sẽ với quý vị:
Trước đây mặc dù tui có ngồi
thiền (theo cách tài tử) nhưng
không nghĩ tới một ngày mình sẽ
ăn chay trường. Chỉ nghĩ tới thiền
sẽ làm cho mình tập trung tư
tưởng tốt hơn, thân thể khoẻ
mạnh hơn. Tuy là đọc sách Phật
quá chời nhưng nói tới việc ăn
chay sao nghe nó xa vời quá. Cho
tới một lần party của đám sinh
viên VN, tui không uống bia nhiều
nên ngồi canh nướng mấy con
oysters, nghe tụi bạn nói oysters
trước khi lên 'gia`n thiêu' thì vẫn
còn sống nên mới mở miệng. Tui
sợ quá. Từ đó chẳng thấy mấy
con oysters ngon lành gì. Cũng từ
đó tui nghĩ tui CÓ THỂ ăn chay
trường sau khi học xong vì lúc đó
đang ở chung nhà với mấy người
bạn.

là người chống đối kịch liệt nhất:
"muốn đi tu thì vô chùa mà tu, tau
không cản, đừng có ở đây nữa nạc
nữa mỡ." Đúng như TinhDung nói
người ta cứ nghĩ tu thì mới ăn
chay. Rồi bạn bè: đã ốm như gì
còn bày đặt ăn chay, ăn cho có sức
khoẻ rồi đi làm có tiền làm việc
thiện còn hơn là phải ăn chay
không?.
Mấy bà chị (nhiều chuyện) ở VN:
thôi ăn mặn cho mập mạp đẹp trai
về đây chị giới thiệu cho mấy cô
đẹp lắm!. tui cứ cười cười cho qua,
không như Dharma viết thư trai về
đây chị giới thiệu cho mấy cô đẹp
lắm!. tui cứ cười cười cho qua,
không như Dharma viết thư trai về
đây chị giới thiệu cho mấy cô đẹp
lắm!. tui cứ cười cười cho qua,
không như Dharma viết thư nhiều
lắm. Công đức vô lượng.
Đó là chút "lich sử" ăn chay sau hơn

hai năm của tui.
Học xong mùa hè 2003, trở về
nhà tuy là có ý muốn ăn chay
nhưng không có gì thúc đẩy mình
nên vẫn cứ trôi theo dòng đời cho
đến một lần vào đọc một website
Phật Pháp nào đó (hình như là thư
viện Hoa Sen thi phải) sau khi đọc
xong phần ăn chay tui tự nhủ
mình đã đến lúc.
Mấy ngày sau đó tui order mấy
cái chicken wings trong giờ trưa ở
một nhà hàng mặc dù đang đói
nhưng đưa lên miệng nghe nhờn
nhợn không còn có thể ăn được
nữa. Tui bắt đầu tập nấu đồ chay.
Nồi súp đầu tiên quá mặn phải đổ
tiếc ơi là tiếc nhưng cũng dần dần
biết nấu mấy món chính cho bữa
ăn.
Khoảng hơn một tuần sau tui ăn
chay luôn. "Sóng gió" bắt đầu nổi
lên. Mạ tui (tui người miền trung)

Còn quý vị? những người đã biết
chút ít Phật Pháp và không còn
muốn ăn thịt chúng sanh. Let me
tell you this: hãy chuẫn bị và lên
đường. Be prepared and get
started! trước hết là chuẩn bị. hãy
bắt đầu bằng cái TÂM. Điều này rất
quan trọng, bạn không phải là
người ăn chay đích thực nếu bạn
vẫn còn thèm thịt. và không chóng
thi chầy bạn sẽ ăn thịt trở lại. Do
vậy đừng ăn chay ngay ngày hôm
sau.
Hãy tìm đọc, coi về những nỗi khổ
đau của súc vật trong các lò mổ
(rất nhiều websites Phật Pháp như
thuvienhoasen. org). Khi nhìn
những miếng thịt, con cá trên bàn
ăn, quán chiếu đến nỗi đau cùng
tột của chúng sinh. Hằng đêm
dành khoảng 10 - 15 phút rãi tâm
từ bi đến muôn loài.
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Tôi tin rằng nếu bạn thực hành
mấy điều này, chỉ sau một hai
tuần lễ bạn sẽ không còn ăn
thịt được nữa. Khi đó bạn đã
thực sự lên đường. Phần còn lại
chỉ là những technique nhưng
cũng rất quan trọng, bạn cần
phải biết nấu ăn chút đỉnh, tìm
hiểu những cách ăn uống để
cân bằng dinh dưởng (bạn phải
chuẩn bị điều này song song
với cách chuẩn bị tâm; Đây là
chuẩn bị THÂN) thời gian đầu
thường bi lose weights nhưng
đừng để bị lose weight nhiều
quá- Tui bi lose 10 lbs- làm cho
gia đình , người thân chống đối.
Theo dõi sức khoẻ nhưng chẳng
có gì phải lo lắng. Theo kinh
nghiệm của tui thời gian đầu
người có cảm giác nhẹ đi và
mau đói, ăn nhiều hơn chút ít
các loại "nặng" như gạo lức,
đậu, đậu hủ.
Một điều nữa, như đã nói, là
người thân chống đối. Bạn phải
khéo léo trong chuyện này.
Nếu như vì việc ăn chay mà để
gia đình xáo trộn, giận hờn là
một thất bại cho bạn, và coi
chừng nhiều người thân nỗi sân
phỉ báng Phật Pháp đó. Tuy
nhiên cũng đừng vì sợ áp lực
gia đình mà không ăn chay.
Quyết tâm với phương tiện
thiện xão- đó là điều bạn nên
có.
Tui sau hai năm vẫn còn bị cản
trở, từ rất nhiều người: thôi ăn
chừng đó đủ rồi, tu nơi tâm
mình là chính…
Rồi những lễ lạc, cưới hỏi, party
ở nhà bạn bè, người quen: thôi
bữa nay vì bác (cô, thím,..) mà
xã một bữa đi.Khó nhứt là câu
hỏi của những người mới quen:
Tại sao lại ăn chay vậy? Có
nguyện gì mà ăn chay vây? và

Phân Ưu
(trang 21)
và thậm chí: có nguyện lấy được vợ đẹp không?
nhưng cũng có những người biết Phật Pháp khen
ngợi: chà, còn thanh niên mà ăn chay trường
thiệt là quý hoá. Tui cũng nở lỗ mũi.
Đừng lo ăn chay sẽ làm người yếu đi. Đó chỉ là
cái tưởng của con người thôi, chính cái tưởng
này mới làm hại sức khoẻ. Tui tuy có xuống cân
sức khoẻ vẫn rất tốt, ngủ rất sâu.
Đừng lo ăn chay sẽ làm người yếu đi. Đó chỉ là
cái tưởng của con người thôi, chính cái tưởng
này mới làm hại sức khoẻ. Tui tuy có xuống cân
sức khoẻ vẫn rất tốt, ngủ rất sâu.
Những người ăn chay đều nói tới điều này: ngủ ít
hơn nhưng vẫn tỉnh táo. Vì vậy tôi đặc biệt kêu
gọi các bạn học sinh, sinh viên hãy ăn chay. Các
bạn sẽ sáng suốt, thông minh hơn.
Dharma ăn chay là đúng rồi đó, tui tiếc rằng hồi
đi học không ăn chay. Trước đây tui chỉ ngồi học
tối đa là một tiếng là phải đứng dậy đi lại, vuốt
đầu khoảng 15 -30' mới ngồi vô học lại được do
vậy hiệu suất học hành của tui chẳng lấy gì cao,
bài vở thường bị behind, mặc dù tui thấy tui
cũng thông minh chút chút mà!
Năm ngoái tui có lấy một course và tui đã ngạc
nhiên về sức khoẻ của tui. Tui ngồi 12-14 tiếng ở
bàn học với một sức tập trung khá cao trong
vòng 2 tuần lể.
Trên đây là một chút chia sẽ mà tui có được
nên đã nói về cái tôi hơi nhiều. Xin được lượng thứ.
Còn chần chờ gì nữa? Quý vị còn ăn thịt chúng sanh đến bao
giờ? BE VEGETARIANS NOW!!!

Ðược tin buồn thân phụ Trưởng Thiện Hải Phạm Trọng Sơn,
thành viên Ái Hữu GÐPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại là:

Cụ Ông PHẠM TRỌNG BIÊN
thất lộc lúc 8:40 PM ngày thứ Bẩy, 02 tháng 12 năm 2006
tại tiểu bang Texas, hưởng Thọ 80 tu°i.
Chân thành phân ưu cùng Anh Chị Phạm Trọng Sơn và tang
quyến.
Ngưỡng Nguyện Chư Phật Mười Phương tiếp độ hương linh
Cụ Ông PHẠM TRỌNG BIÊN Vãng Sinh Cực Lạc Quốc.
Ái Hữu Gia Ðình Phật Tử Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại

(tiep trang 16)

Vài Cảm Nghĩ Về Buổi Lễ Cầu An Cát Tường
Ô. Hùynh Văn Hiệp, Phó Hội trưởng Trung Ương PGHH Hải
Ngoại; Gs Ðào Thị Hợi, Nghị Hội Người Việt; Cụ Phan Vỹ, Lão
Ðảng Viên kỳ cựu VNQDÐ; Ô. Trần Tử Thanh, Bí Thư Thành
Ðảng Bộ VNQDÐ vùng thủ đô Hoa kỳ và phụ cận; Ô Nguyễn Tự
Cường, Giám Ðốc Helsinki VietNam vùng Hoa thịnh đốn; Dược sĩ
Nguyễn Mậu Trinh, Hội Người Việt Cao niên vùng Phan Vỹ, Lão
Ðảng Viên kỳ cựu VNQDÐ; Ô. Trần Tử Thanh, Bí Thư Thành
Ðảng Bộ VNQDÐ vùng thủ đô Hoa kỳ và phụ cận; Ô Nguyễn Tự
Cường, Giám Ðốc Helsinki VietNam vùng Hoa thịnh đốn; Dược sĩ
Nguyễn Mậu Trinh, Hội Người Việt Cao niên vùng HTÐ; GS Ðỗ
Diễn Nhi, Chương trình Truyền hình Sử Ðịa; Bà Trương Anh
Thụy, nhà văn/Tổ Hợp Xuất Bản Miền Đông Hoa Kỳ; ÔB Ngô
Vương Toại, Nhà báo; Ô. Trương Vũ, Phê Bình Văn Học; GS
Nguyễn Quốc Khải, VietNam Review; Ô. Trần Lãng Minh, nghệ
sĩ.
Ðại diện các đơn vị GÐPT về dự lễ Cầu An cho Đức Đệ Tứ Tăng
Thống Thích Huyền Quang, người viết nhận thấy các huynh trưởng
đại diện Ban Hướng Dẫn Miền Thiện Hoa, đại diện Ban Hướng
Dẫn thuộc Văn Phòng II Viện Hóa Đạo; đại diện Hội Đồng Trung
Ương GĐPT Thiện Sinh Việt Nam trên Thế Giới; đoàn đại diện Ái
Hữu GĐPT Miền Vĩnh Nghiêm Miền Đông Hoa Kỳ; đoàn GĐPT
Pháp Hoa Lancaster, PA; đoàn đại diện GĐPT Hoa Nghiêm, Fort
Belvoir, VA; đoàn đại diện GĐPT Thiện Sinh Giác Hoàng, Washington, D.C; đoàn đại diện GĐPT Huệ Nghiêm, Richmond, VA;
đoàn đại diện GĐPT Vạn Phước, Tu Viện Pháp Vương, VA; đoàn
đại diện GĐPT Vạn Hạnh, Raleigh, NC; ngoài ra còn có sự hiện
diện của các Cựu HT, Cựu Ðòan sinh, và Ðoàn sinh các đon vị
GÐPT nêu trên. Ban Phát Thanh Phật Gíao Tuệ Quang, HTÐ.
Quý Cư sĩ PT thuộc các chùa: Giác Hoàng, Phật Bảo Tự, Hoa
Nghiêm, Tu viện Pháp Vương, Tu viện Vạn Hạnh (VA), chùa
Quán Âm, Maryland…

Anh Khuê Cali thăm anh Cang Texas 17/1/2007
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Ngày Của Mẹ

(trang 14)

Với tôi mầu vàng biểu hiện việc tôi đã mất cả cha lẫn mẹ. Với
riêng tôi ngày này không phải chỉ để riêng cho mẹ mà là cho cả
hai. Tuy việc làm và bổn phận của mỗi người khác nhau nhưng
công lao, trách nhiệm và tình thương của cả hai đều bằng nhau.
Mẹ mang nặng đẻ đau, cư xử dịu dàng, lo lắng giữ gìn sức khỏe
cho con cái và gia đình. Cha đổi trí óc sức lực, đôi khi cả mạng
sống, mang đến sự an toàn vật chất tinh thần cho gia đình, có
khi cho cả quê hương, với ý chí bảo vệ đấu tranh nam tính.
Thực tế, ngoài những bà mẹ một thân một mình nuôi
con, tôi cũng đã thấy rất nhiều người cha đơn độc dậy bảo nuôi
nấng con cái, trai có gái có, thành người. Những người cha đó
cũng có những đứa con tàn tật đau ốm. Những người cha phải
đóng cả hai vai trò cùng một lúc Những người cha khi còn khỏe
mạnh thì được tâng bốc nhưng khi yếu đuối, xa cơ thì bị coi rẻ, bị
ruồng rẫy… Một người bạn gái nửa đùa nửa thật đã ví người
cha như một con bò. Công việc của con bò rất là giản dị. Ban
ngày đi kéo cầy kéo xe, chiều về được cho ăn mớ cỏ, rơm khô
(không thích cũng phải ăn) rồi lại bị vắt sữa. Nếu không làm
được một trong những việc đó thì thành vô dụng vô ích.

Chúc Mừng
Nhận được tin vui, ái nữ của chị Lê Xuân Mai và
cố HT Ngô Mạnh Thu, thành viên AHVN

cô Ngô Lê Bích Khuê và cậu Vũ Huy Tuấn
Đẹp duyên cầm sắt

AH GĐPT Vĩnh Nghiêm hải ngoại và Chi Úc Châu
xin chung vui cùng chị Xuân Mai
Chúc Bích Khuê ~ Huy Tuấn hiểu nhau và thương
nhau mãi mãi, cuộc sống tràn đầy hạnh phúc.

Nhìn quanh không thấy ai có bông hồng vàng.
Ngoài sự tích Mục kiền Liên cứu mẹ và nhiều chuyện
khác đề cập đến việc cầu nguyện cứu khổ cho mẹ, sách Phật
không đề cập đến ai khác đã cứu cha cho được bớt quả nghiệp
như vậy. (Chuyện “lu đá cuội và lu bơ” trong kinh Asibandhakaputta Sutta / một phần của Tương Ứng kinh chỉ chứng tỏ lòng
thương xót cho cha thôi). *
Như vậy Phật giáo không có ngày của cha ?
Chuyện Phật Thích Ca Mâu Ni bầy vẽ cho học trò của
ngài cứu được mẹ ra khỏi địa ngục (quả), kết quả của những việc
làm ác độc từ trước (nhân) làm tôi phân vân lầm lẫn. Không lẽ
ngài đã có cách hóa giải luật nhân quả (cây nào cho quả nấy
hoặc làm thiện gặp thiện, làm ác gặp ác) quan trọng của chính
ngài dậy chăng? Nhưng sách Phật lại luôn luôn nhắc nhở phật tử
không được cố chấp vào kinh sách, vào những gì nghe được,
thấy được, cho nên ngày của mẹ đối với tôi cũng phải là ngày
của cha.
Hôm lễ hội hoa hồng đó tôi có cài một nhánh hoa trắng
trên áo nhưng mầu hoa trắng đó đã biểu hiệu cho cả hai sự kiện
cùng một lúc: tôi đã tưởng nhớ cả cha lẫn mẹ..

“ Cây xanh thời lá cũng xanh,
Cha mẹ hiền lành để đức cho con.
Phúc Tuấn / Đặng đình Tuân
Tháng 8 / năm 2006
* Một người con vì thương cha vừa chết, trong khi làm lễ
hỏa táng trên bờ sông Hằng (Ấn Độ), đã xin Phật giúp
làm cho cha bớt đi những quả nghiệp nặng nề. Phật bảo
phải đập vỡ hai cái lu sành (một cái đựng những hòn đá
cuội nặng nề ám chỉ quả xấu, và cái kia đựng bơ ám chỉ
cho quả nhẹ) trong khi thả tro người chết xuống sông.
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Tiệc Tất Niên tại nhà chị Mai (NMThu)

Vào thiền đường
Thấy chân tâm
Một ngồi xuống
Dứt trầm luân

Chỉ vào sự hiện tượng đá cuội vì nặng nên
chìm hết xuống đáy sông nhưng bơ nhẹ lại
nổi lên trên mặt nước, Phật hỏi người con đó
nếu biết có ai khác có thể làm hoán đổi vị trí
của các vật đó hay biến đổi đá sỏi thành bơ
chưa. Người con chợt tỉnh ngộ… Không ai
khác, ngoại trừ chính cá nhân đó, có thể thay
đổi được việc đó.

Báo cáo QUỸ năm 2006

Niên Liễm 2006 ($40)
Phạm Mạnh Hùng
Đặng Trần Hoa
Niên Liễm 2007($40)
Phạm Minh Tâm (đóng từ 2006)
Phùng thị Thọ (đóng từ 2006)
Dương Thị Mỹ
Cao Minh Châu
Thái Quang Minh Chính
Trần Minh Phương
Nguyễn Thị Tâm
Nguyễn ngọc Quỳnh Giao
Nguyễn Tuyết Mai
Trần Thanh Mỹ
Nguyễn Đức Cường
Nguyễn Đình Hải
Bản Tin
Trần Thanh Hiệp
Đặng Trần Hoa
Cao Minh Châu
Trần Minh Phương
Trần Thanh Mỹ

$50
$20
$20
$10
$60

Kết toán từ 1/1/06 đến 31/12/06
THU
43 Thành Viên đóng Niên Liễm năm 2006 (3 vị đóng cho 2005).
-BTC Hội Ngộ 2005 tặng Quỹ số tiền còn lai của Hội Ngộ.
- 14 anh chị ủng hộ Quỹ Bản Tin.
- 4 anh chị ủng hộ cho Quỹ Kỷ Yếu.
- 15 anh chị AHVN US
và Chi Úc Châu (7 anh chi) ủng hộ cho việc phát hành Lich 2007.
Tiền này chỉ dùng cho chi phí gửi, còn lại dược đưa vào Quỹ Kỷ yếu.
CHI
* Yểm trợ cho Bản Tin.
* Phúng điếu Tứ Thân Phụ Mâu của thành viên mãn phần
và những phúng điếu xã giao.
* Yểm trợ tượng trưng cho LHHH 2006.
* Ủng hộ một bàn cơm chay gây quỹ xây Chùa Vĩnh Nghiêm.
Chị Nguyễn Thị Hải Vân Đoàn Trưởng Nữ Oanh Vũ
Pháp Quang Texas tặng quỹ AHVN $200.

Quỹ Từ Bi
Oanh Vũ Pháp Quang
$1000.
Đặng Trần Hoa
$40.
Trần Thanh Mỹ
$60
Từ ngày 21/7/06

Tổng Kết
Thu : $5,019.00
Chi : $2,101.00
Còn : $2,918.00

đến ngày 31/1/07

Thủ Quỹ
Diệu Thu - Nguyễn Thị Tâm
Điện thoại (805) 964 9974

Xin Quý AC có dóng góp cho Thủ Quỹ hoặc gửi Vị nào
đóng dùm nhưng không thấy tên xin vui lòng nhắc nhở sơ
sót để chúng tôi kịp thời xin lỗi và điều chỉnh.
Xin cám ơn Quý AC.
Check xin gửi về :

BAN TIN AH GĐPT VN HN

Debbie Q. Giao Nguyen
119C S. Kellogg Ave
Goleta , CA 93117

Xin cám ơn Đại Đức Thích Minh Ẩn,
và xin giới thiêu cùng quy thân hữu Audio CD
’ SỢI

NHỎ TƠ ĐÀN ‘

Ca Khúc Phật Giáo phổ thơ của nhà thơ Tuê Nga.
Nhạc Uy Thi Ca, Giác An, và Quy Luân.
do tịnh xá Minh Quang phát hành để gây quỹ xây Chùa.
Quy thân hữu phát tâm ủng hộ xin liên lạc
Chùa Minh Quang
14719 SE Powell Blvd.
Portland, OR 97236.
ĐT: (530) 760-0634.
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bän tin
Ái H»u GñPT Vïnh Nghiêm
9909 Waterview Road
Raleigh, NC 27615
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