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sinh những năng lực mới, để thực tập và áp dụng
vào cuộc sống hằng ngày.
Những Gia Đình Phật Tử ở vùng Nam Tịnh Khiết
đã tổ chức trại A Nô Ma – Ni Liên – Tuyết Sơn để
cung ứng nhu cầu đào tạo Đội Chúng Đàn
Trưởng/Phó cho các đơn vị trong vùng, vùng Bắc
Tịnh Khiết đã tổ chức năm trước.
Trong mấy năm qua một số đông quý anh chị
Huynh Trưởng đã dành nhiều thì giờ của chính
Theo tiết trời se lạnh của những ngày cuối đông.
Báo hiệu một mùa xuân nữa lại về với chúng ta
xuân Kỷ Hợi. Xuân đến đem lại nguồn sống và sức
sống cho Vạn Hữu hiện tượng đượm hương thơm
sắc thắm. Mùa Xuân còn biểu tượng cho TUỔI TRẺ
- HY VỌNG Ở TƯƠNG LAI.

mình để học các bài bậc Định để chuẩn bị cho Trại
Huyền Trang sẽ được tổ chức trong những năm
tới, nhiều Huynh Trưởng đã tham gia bậc Lực họp
chúng, làm bài hàm thụ, và đã bỏ công ăn việc làm
về tham dự trại Vạn Hạnh được tổ chức nhiều nơi
và nhiều thời gian khác nhau một quá trình trại
được tổ chức nhiều năm. Quý anh chị đã thể hiện

Với niềm tin vui và hy vọng của Hội Xuân Ngày Tết

tinh thần học hỏi để mang về hướng dẫn đàn em

Truyền Thống Dân Tộc, Gia Đình Phật Tử Miền

tại địa phương, với niềm hãnh diện cho toàn Miền

Tịnh Khiết trân trọng tri ân quý Thầy Cô Cố Vấn
Giáo Hạnh đã thương yêu, nuôi dưỡng tổ chức,
quý Ban Bảo trợ của các đơn vị đã yểm trợ tài vật
cũng như tinh thần cho các Ban Huynh Trưởng sở
tại, quý phụ huynh đã đưa con em đến sinh hoạt
với các Gia Đình Phật Tử trong Miền.

quý anh chị đã đạt được nhiều thành quả tốt đẹp.
Các trại sinh tương lai của trại A Dục và Lộc Uyển
dự định sẽ được tổ chức vào tháng 7 năm 2020 tại
Chùa Linh Quang, Lincoln, Nebraska đang nổ lực
học các bậc Kiên và Trì để đạt điều kiện tham dự
trại. Cứ bốn năm mới tổ chức trại cho nên có thể

Trong năm qua Miền chúng ta đã thực hiện được
nhiều đề án đã đề ra, một đề án hữu ích nhất là đã
tổ chức một khóa Tu Học toàn Miền tại Tu Viện
Mộc Lan, với một số đông Huynh Trưởng và đoàn
sinh tham dự, sống trong một xã hội đầy đủ tiện
nghi, vật chất, nhưng rất là thiếu kém về tinh thần,
khóa Tu Học đã tạo cho Huynh Trưởng và đoàn

số trại sinh tham dự sẽ rất là đông đảo.
Tất cả các Gia Đình Phật Tử trong Miền đã cố gắng
sinh hoạt linh động, vững mạnh trong năm qua,
đại đa số các Gia Đình Phật Tử trong Miền rất vững
mạnh đoàn sinh càng ngày càng đông, nhưng cũng
có vài đơn vị vì sinh hoạt ở những thành phố nhỏ,
thiếu Huynh Trưởng cho nên chưa đạt được kết
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quả như ý, nhưng Toán Huấn Luyện Lưu Động
cũng để ý đến những đơn vị này cho nên cũng đã
đến địa phương hướng dẫn Huynh Trưởng sinh
hoạt với tổ chức với hoàn cảnh và nhu cầu hiện có,
năm nay không ngoài mục đích đó Gia Đình Phật
Tử Thiện Ái sinh hoạt tại chùa Tam Bảo, Baton
Rouge, Louisiana đã được hướng dẫn. Xin tán
thán công đức của tất cả Huynh Trưởng trong
Miền đã nổ lực hướng dẫn đơn vị trong năm qua.
Niềm vui lớn cho Linh Quang là từ nay đơn vị có
đoàn quán để sinh hoạt và nhiều phòng ốc để đoàn
sinh yên ổn học trong những ngày thời tiết khắc
nghiệt, chúng con Ban Hướng Dẫn Miền thành
kính tri ân Thầy Cố Vấn Giáo Hạnh của Linh Quang
kiêm Cố Vấn Giáo Hạnh Miền Tịnh Khiết đã thực
hiện công trình này.
Trúc Lâm đã dời về một địa điểm mới khang trang
rộng rãi để đáp ứng nhu cầu phật sự tại địa
phương, và Gia Đình Phật Tử Trúc sẽ khởi sắc phát
triển đúng tầm mức của một thành phố lớn đông
Phật Tử.

Tâm nguyện, đó là những gì mà người con Phật dù
sống ở bất cứ nơi nào, ở đâu, đều chứa trong hành
trang của người học Phật phải có. Tâm nguyện ấy
là những tâm nguyện chân thành đầy đủ niềm tin,

Huyền Quang đang xây dựng đoàn quán mới trong

đầy đủ nghị lực, đầy đủ xác tín, đầy đủ dũng mãnh

tương lai rất gần đoàn sinh sẽ thoải mái sinh hoạt.

cùng với một tấm lòng tha thiết, mới có thể nói lên

Bước qua năm mới. Gia Đình Phật Tử Miền Tịnh
Khiết xin kính chúc Quý Thầy Cô Cố Vấn Giáo
Hạnh đạo quả viên thành, kính chúc quý anh chị
em lam viên vạn sự kiết tường, Phật sự hanh
thông, bồ đề tâm kiên cố, vững bước tu học. Kính

cái bản chất thực, của học hạnh, của công phu,
công quả… khi mà chúng ta đã phát thệ nguyện
dưới cội từ bi trở thành một Phật Tử. Một người
Phật Tử thật sự đúng với ý nghĩa của nó. Một Phật
Tử rất dễ thương.

chúc quý vị đạo hữu quý phụ huynh đoàn sinh,

Bởi lẽ một người đã có một hướng đi, mà hướng

năm mới vạn an.

đi đó là hướng đi nối gót theo công hạnh của hằng
Trưởng Ban Miền Tịnh Khiết

sa chư Phật, chư Tổ, nghĩa là đặt mình, định vị cho
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mình bước theo những dấu chân ấy, là chúng ta đã

môn để hóa giải tẩy trừ. Nhưng nhanh hay chậm

gởi trọn tinh thần mình, hoài bảo mình, niềm tin

sẽ tùy theo phước duyên, đức trí, nhơn quả của

mình, sự sanh tử của mình nơi từng sát na một,

mỗi hành giả trong quá trình xông ướp tôi luyện

trong hiện đời này những gì để làm nên hoài bảo,

học hỏi.

niềm tin, gởi trọn một tinh thần kiên định, hầu giải

Một điều duy nhất, chỉ có trong đạo Phật, từ nơi

quyết sự sanh tử ấy trong bước đường học Phật…

sự chuyển hóa trong kim ngôn ngọc ngữ của chư

Trong khoảng thời gian sáu bảy mươi năm của

Phật, của giáo lý nhà Phật, đã minh định rằng,

một đời người, khi căn cơ đã sẵn có trong nhiều

không ai có quyền ban phước hay giáng họa cho

kiếp và đời này ta đã hội ngộ túc duyên làm người

mình, và cũng không ai giải quyết hay hô biến cho

con Phật, có những người khi mới lọt lòng theo

mình được an lạc, hạnh phúc giải thoát giác ngộ

truyền thống gia đình, thì đã trở thành con Phật,

cả.

có những người hữu duyên sống gần, sống dưới
mái chùa mà trở thành con Phật, có những người
hội ngộ được thiện tri thức mà thành con Phật, có
những người vì yêu mến đời sống thanh tịnh nhẹ
nhàng mà thành con Phật, có những người gặp
những trắc trở cuộc đời, tìm về giáo lý để rồi trở
thành con Phật, có những người vì muốn nhẹ
nghiệp tìm sự trong lành cho chính mình, rồi trở
thành con Phật, có những người vì hạnh nguyện

Chỉ có mình và mình khi đã nương vào giáo lý, để
những gì mà ta đã nghiên tầm quán chiếu, hành
thâm, nguyện thiết nơi tự thân với bao công phu,
công quả với tín tâm son sắc, quyết vận dụng dồi
mài, thì hoa trái của an lạc giải thoát, giác ngộ
chính từ đây vậy……Vâng chỉ duy trong đạo Phật
mới có lởi cảnh tỉnh đầy sấm sét này.
- Con vẫn biết vì ngài không có thể - Ban phúc lành

an lạc thong dong cho mình và tha nhân mà trở

hay giáng họa riêng con

thành con Phật, có những người vì hạnh nguyện

- Nhưng con hiểu kia, ngọc xưa con để - dầu chôn

tiền kiếp chưa làm xong, để rồi đời này lại tiếp tục

sâu muôn kiếp vẫn còn nhưng thật sự trong ta,

hóa thân trong cửa thiền làm con Phật, để tiếp tục

trong chúng ta, đến với nhà Phật có chịu chuyển

độ sanh, vv..

hóa hay không, cho dầu đến có nhiều duyên như

Nhiều và rất nhiều những căn duyên đến với chư
Phật. Mà một khi đã đến với chư Phật, sống trong
nhà Phật thì ít nhiều, mau hay lâu cũng sẽ được
gội rửa những vẫn đục, mà vốn trong cuộc đời này
có quá nhiều phiền trược nhiễm ô, lôi cuốn, cấu xé
hơn thua… Vâng nơi cuộc đời có bao nhiêu lôi kéo
cám dỗ, thì trong đạo cũng sẽ có bấy nhiêu pháp

vậy, nhưng dưới thời mạt pháp này, hãy coi lại có
thật là ta vững tin, một cách trọn vẹn chánh tín,
thật sự lòng mình có an định có lắng được những
vẩn đục cho trong cõi lòng, có thời gian tỉnh tịch
để soi chiếu chính mình hầu để phân định, đâu là
chánh tà, đâu là chơn vọng, đúng sai…vv cho dầu
chỉ dụng công một khoảnh khắc tối thiểu nào đó
trong ngày, trong tháng. Hay chỉ để cho cái TÔI
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thấp bé, nhỏ mọn, lúc nào cũng vươn vai ưỡn ngực

xót thương, có từ bi vô hạn, cũng không thể cứu

TÔI là tâm điểm của vùng trời mình đang sống, ai

được.

cũng phải bắt buộc ngước nhìn, để rồi phải cuối

Vì các ngài: Năng độ vô số, vô biên chúng sanh

đầu khuất phục… Nếu có sự ngược lại thì trong ta

giới, nhi bất năng hóa độ vô duyên Nghĩa là các

nỗi lên những sân hận, giận hờn, rồi bày ra những

ngài độ được nhiều vô số kể chúng sanh, nhưng

phân định đúng sai, tốt xấu, dở hay để làm rối loạn

không thể độ những kẻ vô duyên, vô minh với giáo

nhơn tình, đảo điên thế thái…… Thật vậy, vì: TÔI

lý, với giáo hóa đầy lòng thương của các ngài. Nên

LÀ PHẬT TỬ, nếu không kiểm soát được, những

nay ta được nhiều hạnh ngộ thiện duyên với Phật

vu vơ vần vũ trong ta, không kiến lập cho mình

đạo, thì cũng nên biết và trân trọng chính tự thân

bình tâm tỉnh trí, không cũng cố nội hàm mình

mình xuyên qua những giáo huấn, mà các ngài đã

đang có, trong quá trình tu tập, không tự tôn trọng

nhiều kiếp khổ tìm, đem lại ánh quang minh cho

những căn duyên được là con Phật, không mở

nhân loại. Nếu thật sự chúng ta là con Phật thì cái

lòng buông xả, không khoan dung, không độ

ơn này cao to lắm, sâu dày lắm, biết bao giờ trả

lượng, thì trong sâu thẳm tận cùng của cõi lòng

được đây, nếu cứ quay quẩn trong một tâm thức

mình chưa biết trân quý gìn giữ những niềm tin

vô minh, bản ngã mù mờ để thỏa mãn những dục

xưa, những TÂM NGUYỆN ban đầu, khi ta về dưới

vọng cho cái tôi nhỏ bé trong một góc nhìn đen tối,

ánh từ quang, nguyện học theo những hạnh lành

thì thật là vô duyên lắm lắm vậy. Vì chính chúng ta

trong sáng, nguyện tưới tẩm hạt giống chắc bền

đã có những minh chứng rõ ràng, thông qua

của an lạc, của hạnh phúc, của thanh lương, của

những kinh nghiệm trong đời mình, có những giây

giác ngộ, giải thoát, nguyện vì người, vì đời, vì đạo

phút mà ta cảm thấy hạnh phúc ấm lòng nhiều an

nghiệp trong mình, vì nhơn quả, nguyện vì muôn

lạc, khi sống theo những gì mà chư Phật đã trao

kiếp, mà làm đẹp tươi hơn, sáng lạng hơn, qua

truyền, nhưng những cảm nhận này, những tâm

những hành động và tư duy mà ta có thể. Thì ta

tư này, ta nắm giữ nó không lâu, mà thay vào đó là

cũng chỉ là những hạt buị mù trong không gian,

những vọng niệm khù khờ hoang dại của cuộc đời

những nóng bức của hạ về, những lạnh lùng của

đầy lận đận… Nên cánh cửa của thiên đàn hay địa

đông đến và càng khiến cho mình nhiều hệ lụy khổ

ngục không ai có quyền mở đóng cho ta ra vào, mà

đau, nhiều lẩn thẩn lầm lạc, và nỗi dày xéo của cô

đó là chính ta vậy… Sự thường khi ta nghĩ về

đơn trống vắng khi đối diện với chính mình ngày

người cho ai là tốt xấu, hay dở, địa ngục hoặc súc

càng thêm quay quắt mỏi mệt mà thôi,….Cho nên

sanh, thì cảnh giới này chính ta đã đang là như vậy

khi đã phát TÂM NGUYỆN mà không trân quý

trước tiên, vậy thì có chi đâu vui sướng, nó chỉ là

chính mình, tự làm khuấy động giòng sống tươi

những cảnh giới xấu đang thị hiện trong ta mãi

mát nơi mình, tự khinh chính mình. Thì dù Phật có

mãi, bám chặt ta, tự đay nghiến ta mãi mãi, nếu
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không buông ra nó vẫn sẽ còn canh cánh mãi bên
lòng…..Nên ngồi xuống tạo cho mình giây phút
nhẹ nhàng thong thả, để thấy thêm hơn nhiều hơn
nữa, hầu để…..
- Con vẫn biết những gì trong cõi thế - là trược
trơn là biến hóa lăn tròn
- Nhưng con nguyện tẩy trừ không câu nệ - để
chuyển mình trong tấc dạ sắc son
- Dầu trần gian sự sống quá mỏi mòn – con nguyện

Mùa Thu với những cơn gió heo may lùa tóc rối,

lướt, vượt qua trong buông xả

với những con đường trải đầy lá vàng rơi, với

- Vì con biết chốn trần đồ nghiệt ngã – nếu buông

những cơn mưa phùn bay bay hắt hiu trong những

lung, là đánh đổi vạn sầu

sớm chiều đã lặng lẽ ra đi, để nhường chỗ cho mùa

- Nếu cái tôi mãi dành giựt đứng đầu – con chẳng

Đông giá lạnh. Đông về, trời thay áo mới. Mùa

khác phù du theo ánh sáng (đèn)

đông mùa của những hàng cây trụi lá, mùa của

- Nên tâm nguyện xin trọn đời trút cạn – vòng
loanh quanh lẩn quẩn của si mê

tình yêu, của nỗi nhớ, của những cảm xúc bất chợt
dâng đầy. Khi cái lạnh giá rét qua đi và cảnh vật
dường như được choàng một manh áo mới, cũng

- Vòng vô minh mờ mịt chặn lối về - để thanh thoát
thong dong xua huyễn mộng.

là lúc trên trời đàn én chao nghiêng để báo hiệu
nàng Xuân đang len lén bước chân thẹn thùng bên

Vâng nhiều lắm những tâm trạng trong ta, khi vì

thềm

cửa

sổ.

sự ái nhiễm mà vào chốn hồng trần này, nên lắm
lăn lộn để phiền hà, lắm ô trược để vướng theo,

Xuân về trăm hoa đua nở, cảnh vật vươn mình sau

lắm đam mê để hòa trộn. Nhưng ngay phút giây

giấc đông miên tưởng như dài vô tận. Từng ngọn

này bây giờ ở đây, nhìn lại trong ta vẫn còn là Phật

cây, cành lá, từng chút ánh nắng chiều vàng rực rỡ

Tử, thật là điều vạn hạnh, vì thế mà quá khứ qua

của Xuân, làm cho hồn người lâng lâng, mang

rồi có chi vương vấn, tương lai chưa đến có chi

niềm cảm xúc khó tả. Đó đây trong không gian

mong cầu. Vậy hiện tại xin cùng nhau chắp tay, giữ

phưởng phất mùi hương thơm lừng của hoa, của

tròn TÂM NGUYỆN ban sơ đứng dưới từ quang

lá. Vạn vật bắt đầu chuyển mình để hòa nhập vào

Chư Phật nhân dịp xuân sang mà nguyện cầu để

cái không gian hư vô đầy huyền thoại của nàng

mãi mãi nhớ rằng TA LÀ PHẬT TỬ.

Xuân viễn hằng. Đó đây lòng người như nao nao,

Pháp Hoa Tự trước thềm Xuân - - G-Minh

nức nức. Cái hương vị của nàng Xuân như có sức
quyến rũ làm lòng người ngây ngất, ai ai cũng cảm
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thấy như mình đang sống lại những giờ phút trẻ

Nơi đây quê hương xứ người Xuân đến thật đơn

trung của thuở đầu đời. Đúng là:

sơ, lạnh lùng như mùa đông xa xứ. Ngoài đường

Đây

cả

mùa

Xuân

đã

đến

Từng

nhà

mở

cửa

đón

vui

Từng

cô

em

bé

so

màu

Đôi

má

hồng

lên

nhí

nhảnh

rồi
tươi
áo
cười

Cứ mỗi độ Xuân về lòng chúng ta lại liên tưởng
đến mùa Xuân xưa nơi quê nhà. Nơi ấy đã từng
cho chúng ta những kỷ niệm chắt chiu, những
thuở đầu đời dấu ái. Làm sao chúng ta quên được
hình ảnh mẹ hiền ngồi cặm cụi gói bánh chưng
xanh dưới mái hiên nhà, làm sao chúng ta quên
được hình ảnh thân thương của bầy trẻ đang tung
tăng khoe quần áo mới...Tất cả những gì trăm nhớ
ngàn thương ấy là những gia sản văn hóa mà trong
suốt đoạn đời còn lại chúng ta sẽ cưu mang làm
hành

trang

nơi

xứ

người...

đôi khi tuyết rơi trắng xoá, làm cho lòng người ly
hương chúng ta chạnh lên những niềm cảm xúc vô
bờ. Tết đến thật hụt hẩng, cô đơn như những lời
ca buồn của bài “Mùa Xuân Ly Hương”:
Xuân

đã

về

rồi

em

có

biết

không?

Ngoài kia mưa giăng hay mưa đổ trong lòng.
Làm thân ly hương, đêm đông cảnh cô phòng
Xuân
Em

đã
có

Xuân

về

không

buồn,

đã

về

có

rồi

hoa

mai,

chạnh

thành

pháo

lòng

phố

tết

không?

đìu

hiu

Trời cao mây tuôn tuyết phủ ngập đường
Mùa Xuân ly hương, nghe tủi phận buồn
Trời

đông

Xuân

xứ

lạnh

lòng

thêm

giá

buốt

người

nghe

lòng

cô

đơn

Quê hương yêu ơi! Thương nhớ một trời như hiện

Đêm nay trong đêm giao thừa yên tỉnh. Với nỗi hoài

về đầy ắp trong tâm khảm người dân xa xứ. Nhớ

hương tha thiết, với tấm lòng nhớ thương dằn vặt

quá làm sao những con đường làng trộn lẫn bóng

khôn nguôi, và dưới ánh đèn tỏa sáng lung linh, trong

tre trong những lúc chiều về, nhớ quá làm sao

đêm đầy tình đạo vị, chúng ta hãy sát lại gần nhau, cầm

dòng sông nhỏ hiền hòa ôm lấy bãi bồi xanh biếc.

tay nhau, tay trong tay, xin nguyện đốt nén hương lòng

Nhớ quá làm sao những hàng dừa xiêm trĩu trái

để cầu chúc cho quê hương, cho những người thân

giữa lá cành. Nhớ biết bao nhiêu vị tanh nồng bùn
đất, những khóm hoa lục bình dập dềnh theo sóng
nước, nhớ vị bánh dừa béo ngậy, nhớ những đêm
mùa Xuân quây quần bên bếp lửa, bên nồi bánh
chưng, bánh tét thơm lừng…

thương bên quê nhà, cho những ai còn lưu lạc tha
hương, và cho cả thế giới được hòa bình an lạc.
Xin dâng cao ngọn nến và thắp sáng tấm hương lòng
để cầu nguyện cho mọi người và mọi loài có một tình
thương cao cả. Cầu cho những người thương nhau
được mãi mãi bên nhau. Cầu cho những người thương
nhau mà không được bên nhau hãy mãi mãi gìn giữ
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tình thương ấy. Cầu mọi loài chúng sanh được sống
chung

trong

tình

thương

yêu

trọn

Mừng

vẹn...

Đông qua Xuân tới, con tạo xoay vần, thời gian
như bóng cây qua cửa sổ. Đất nước đã vào Xuân,
trời đất giao hòa, lòng người miên man. Trước

Sinh Nhật

ngưỡng cửa của mùa Xuân mới, tâm hồn ta lại lâng

Thầy

lâng xao xuyến đến kỳ lạ. Xen lẫn trong niềm vui
đón Tết là niềm tiếc thương hoài vọng. Quê hương
ơi! Bao giờ ta mới lại được về trong niềm vui trọn
vẹn, để đón một cái Xuân thật ý nghĩa với nụ cười

Sáu mươi sáu nắng Xuân qua,

hồn nhiên và cõi lòng rộng mở thênh thang để nghe

Bốn một tuổi hạ thân hòa y Nâu.

trời đất giao thoa trong niềm vui an lạc.

Nương theo hạnh nguyện ban đầu,
Kansas City, Xuân Xa Xứ 2019

Con đường kinh kệ tu thân hành thiền.
Tâm hồn tự tại an nhiên,

Quảng Thanh

Tăng thân xây dựng, Phổ Hiền dựng xây,
Trung Tâm Phổ Trí gần đây,
Duy trì Chánh Pháp nhiệm mầu muôn phương.

Thuở nào oanh vũ dễ thương,
Áo Lam Thầy mặc, nay nhường áo Nâu.
Thế nhưng Thầy vẫn đậm sâu,
Gia Đình Phật Tử bấy lâu trong lòng.
Giáo dưỡng hướng dẫn vẹn tròn,
Vị Thầy Cố Vấn đầy lòng từ bi.
Mừng ngày sinh nhật năm ni,
Mong Thầy luôn mãi dắt dìu chúng con.
Austin, TX.
Tâm Bao Dung
Nguyễn Quốc Kỳ
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I. THÂN THẾ:
Hoà Thượng Thích Thiện Huyền thế danh
Huỳnh Văn Chức, sinh ngày 01 tháng 01 năm Đinh
Dậu (1956). Là người con thứ 4 trong gia đình,
một gia đình kính tin Tam Bảo, thuần nông, chất
phát, gồm có 8 trai 1 gái, tại ấp Tân Quý, xã Tân
Thới, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang. Thân
phụ là cụ ông Huỳnh Văn Đê, thân mẫu là cụ bà
TRI NIỆM ÂN ĐỨC

Nguyễn Thị Biết.

Cố Hòa Thượng Thượng THIỆN Hạ HUYỀN

TIỂU SỬ CỐ HT THÍCH THIỆN HUYỀN

II. XUẤT GIA & THỌ GIỚI:
Bản tánh hiền lành hiếu thảo, tin sâu Phật
pháp, do căn lành sẳn có, Phật pháp huân tu nhiều

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

kiếp. Tuy tuổi đời còn trẻ chí xuất trần khơi dậy

NAM MÔ LỊCH ĐẠI TỔ SƯ TÁC ĐẠI CHỨNG

trong tâm, hình ảnh Phật và chú tiểu gõ mõ trong

MINH.

chùa luôn khắc sâu trong tâm não.

Kính bạch: Chư tôn Hòa Thượng, Thượng

Đến năm 1969 qua những tháng ngày ấp ủ
ưu tư ham muốn, Hòa thượng xin được Cha Mẹ

Tọa, Đại Đức Tăng Ni.
Kính thưa: Quý Thân hữu, quý Quan khách,
quý Phật tử, quý Đồng hương, xa gần.

cho phép vào Chùa xuất gia học Phật, được Hòa
Thượng Thượng Thiện Hạ Quang Tổ Đình Linh
Bửu thâu nhận xuất gia.

Kính thưa: Môn đồ Pháp quyên.
Kính bạch: Giác linh Hòa thượng, thượng
Thiện hạ Huyền Viện chủ Đạo tràng Bửu Quang,
Vô Lượng Quang thùy từ chứng giám.

Đến năm 1973 được Bổn sư cho thọ giới Sa
Di tại giới Đàn Chùa Huệ Quang, Gò công. Với căn
tánh hiền lành, nên buổi đầu xuất gia học Phật Hòa

Trước thời gian cung tống Kim quan Hòa

thượng đã có đạo phong điềm đạm, nhã nhặn,

thượng đến nơi đài hỏa tán, để ôn lại tiểu sử Ngài

khiêm cung, xuyên năng chấp tác, tụng kinh, tu

con xin tuyên đọc, ngưỡng vọng Giác linh Hòa

học, việc gì Hòa thượng cũng xong toàn bổn phận.

thượng chứng minh.

Hòa thượng không bao giờ bỏ phí thời gian, những
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lúc rổi rảnh cũng trao dồi trang kệ lời kinh, nên

ngắn, không đủ duyên Hòa thượng rời chùa Pháp

không lâu, Ngài lãnh hội giáo Pháp của Như Lai.

Hoa xây dựng Niệm Phật Đường Bửu Quang, ngày
02 tháng 12 năm 1985. Hòa thượng tiếp tục con
đường hoằng pháp lợi sanh, báo Phật ân đức,

Qua bảy năm tu học, Hòa thượng được Bổn

được cộng đồng người Việt Nam quy tựu về và quy

sư cho dự đàn Thọ cụ túc Giới (Tỳ Kheo) tại giới

y Tam Bảo với Hòa Thượng, để đáp ứng nhu cầu

đàn Chùa Ấn Quang Sài Gòn vào ngày 25-26 tháng

của Phật Tử càng ngày càng đông và phát huy Phật

09 năm 1980.

pháp. Đến ngày 08 tháng 01 năm Canh Thìn 2000
Hòa thượng tiếp tục xây lại ngôi Chánh Điện Niệm
Phật Đường Bủu Quang và đổi tên thành Đạo

III. THỜI KỲ HÀNH ĐẠO:

tràng Bửu Quang. Mang nét văn hóa Việt, và một

Năm 1977 Hòa thượng Thích Thiện Huyền
đến Chùa Liên Hoa Xã Tân Tây, Gò Công theo học

số hạn mục khác để đáp ứng nhu cầu cho Phật tử
có nơi trang nghiêm lễ bái và tu học.

gia giáo với Hòa Thượng thượng Huyền hạ Quý.
Chung tay xây dựng mái Chùa
Năm 1979 Hòa thượng Thích Thiện Huyền
lên Sài Gòn vào Phật học viện Giác sanh, được Phật

Cũng là dựng lại Quê hương xứ người.

tử cảm mến đạo hạnh của Ngài, từ đó Phật tử cung
thỉnh Ngài về Trụ Trì Chùa Tịnh Quang.

Năm 2003 với cuộc sống tha hương tiếp
bước hành trình với tinh thần vô trụ xứ, vô ngã vị

Năm 1980 – Hòa thượng Thích Thiện Huyền
làm Trụ Trì Chùa Tịnh Quang, Đường Nhiêu Tâm,
Quận 5 Sài Gòn. Là một ngôi Chùa nhỏ nằm ở ven
sông Hàm tử rất đơn sơ, thiếu thốn mọi bề, Phật
tử rất ít mà trong thời gian trên một năm, chùa
được trùng tu kiên cố Phật Tử đến đông.

tha của Hòa thượng. Ngài không phụ lời thỉnh cầu
của cộng đồng Phật tử thành phố St.Louis tiểu
bang Missouri, Ngài tạo dựng ngôi Phật điện với
một ngôi nhà nhỏ tiếp tục sinh hoạt giáo hoá Phật
tử, mỗi lúc mỗi đông. Hòa thượng quyết tâm tìm
kiếm để có một nơi mở rộng Đạo tràng. Nhân
duyên đã đến Hòa thượng mua được phần đất này
mở rộng Đạo tràng, tạo Phật cảnh trang nghiêm

Năm 1984 Hòa thượng Thích Thiện Huyền

thành ngôi phạm vũ, chính là Đạo Tràng Vô Lượng

rời bỏ Sài Gòn, vượt biên đến Mỹ, tiểu ban Kansas

Quang hiện nay. Ngoài ra, Hòa thượng còn nhận

, thành phố Wichita . Khi đến Mỹ bước đầu Hòa

giúp cho 2 ngôi chùa, Chùa Phổ Hiền, Chùa Định

thượng đến chùa Pháp Hoa chỉ một thời gian

Quang được phát triển rộng lớn trang nghiêm.

Bản Tin Xuân Kỷ Hợi | 10

Trên bước đường du hóa khắp nơi, đâu đâu cũng

Nam mô Phụng vì Khai sơn Bửu Quang, Vô

in bóng Thầy với dáng từ hòa làm cảm hóa chúng

Lượng Quang Đường thượng Từ Lâm tế chánh

sanh, thật xứng đáng là bậc tòng lâm thạch trụ.

tông tứ thập nhị thế thượng Thiện hạ Huyền
Huỳnh công Hòa thượng Giác Linh thuỳ từ chứng
giám.

IV. NHỮNG NGÀY THÁNG CUỐI ĐỜI:

Nam Mô Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật.

Cổ xe tứ đại vận hành rồi cũng đến hồi rệu rã.
Hòa thượng đột nhiên sanh bạo bệnh. Ngài vẫn âm
thầm chịu đựng mỗi cơn đau, không làm cho hàng

Ban Hướng Dẫn Miền Tịnh Khiết trong buổi lễ
truy điệu Hòa Thượng Tân Viên Tịch.

đệ tử đau lòng lo lắng, Ngài dặn dò khuyên bảo
hàng đệ tử. “ Đời có họp phải có tan” Trong
chúng Phật tử nghĩ nhớ về Thầy phải chuyên cần
tu tập, Hòa thượng chuẩn bị tất cả cho cuộc ra đi
của mình thật là điều kính quý. Mặc dầu tứ chúng
đệ tử hết lòng lo lắng, chạy chửa, nhưng không thể
nào cưỡng lại được, bởi “ Vô thường lão bệnh
bất dữ nhân kỳ. Triêu tồn tịch vong, sát na dị
thế ”. Vào lúc 6 giờ ngày mùng 4 tháng 10 năm
Mậu Tuất.( 10/11/2018 ) Hoà thượng an nhiên
thị tịch. Qua 49 năm xuất gia hành đạo đến nay 62
tuổi đời 38 tuổi hạ. Từ lúc xuất gia đến viên tịch,
Hòa thượng luôn luôn nghiêm mật tu hành, thanh
bần gương mẫu, trên con đường hướng đến giải
thoát, độ sanh cho hàng tứ chúng đệ tử noi theo.

Sự ra đi của Hòa Thượng Thích Thiện Huyền
để lại niềm kính tiếc đối với Tăng Ni, môn đồ tứ
chúng đệ tử, Phật tử xa gần. Kính nguyện Giác linh
Hòa thượng cao đăng Phật Quốc hồi nhập Ta Bà,
tuỳ duyên hoá độ chúng sanh, viên thành đạo quả.
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nhà mình cùng khóc, nghe con em kể lại, con cũng
khóc...
Bây giờ con có gia đình, (có con, có cháu), trời
vẫn nắng vẫn râm…, dò ng đời vẫn hó i hả , xô đả y
con tận phương trời lạ, con bò n chò n nhạ n ra:
“Con thêm mọ t tuỏ i lớn, mẹ thêm mọ t tuỏ i già ”.
Mõ i ngà y tó c mẹ bạ c thêm cũ ng là mõ i ngà y con
bá t lực nhìn mẹ mọ t mình đi xa hơn vè phía hoà ng
hôn! Đoạ n đường mẹ đi đã ngá n lạ i mà con vã n xa
cách nghìn trù ng... Nhưng đau đớn thay! không
phả i ai cả m nhạ n được cá i hạ nh phú c mình đang
có , cũng như không mấy ai cảm nhận được những
cơ họ i nó i lời yêu thương, xin lổi và cả m ơn mẹ sẽ
không cò n nhiè u nữa...

Kính thưa mẹ,
Lúc bé, con thường theo mẹ về quê thăm
ngoại, con đê dài hun hút, trời chợt nắng, chợt
râm. Lúc nắng mẹ kéo tay con: “Đi nhanh lên kẻo
nắng vở đầu ra”, con cố chạy theo mẹ. Lúc trời
râm con đi chậm mẹ lại mắng con: “Đang lúc mát
trời, đi nhanh lên kẻo nắng bây giờ.” Con ngở
ngàng không hiểu: Sao nắng, râm đều phải vội?
Bây giờ con trưởng thành...Trời vẫn nắng vẫn
râm…, nhưng con không còn bên mẹ con mới chợt
hiểu: “Đời, lúc nào cũng phải hối hả...!” Lúc con đi
lấy chồng, tối hôm đầu tiên con về nhà chồng, bố
đang ngủ tự dưng giật mình, chạy xuống nhà dưới
ngồi khóc một mình rồi hỏi: “Nó đi lấy chồng thật

Xin những người con may má n cò n cà i hoa
hồng đỏ trên á o đừng đợi đé n mọ t ngà y kia khi
má t mẹ mới giạ t mình khó c ló c ăn năn hó i tié c:
“Giá mà … hay thế này.. thế nọ!” Tại sao chúng ta
không chạy đến thật gần bên mẹ, ôm lá y đôi vai
gà y đã nuôi ta khôn lớn! Và tạ i sao chúng ta lạ i
chà n chừ để nó i lời tri ân ngà n đời với mẹ ! Hã y tìm
lạ i nụ cười và á nh má t hạ nh phú c của mẹ đẻ xua
tan những ngày thá ng là m lõ i củ a ta...
Ngoài kia (sân chùa), trời vẫn nắng vẫn râm…,
những dò ng sông có trở lạ i bao giờ!”
Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát

rồi à, bảo nó về đi, bố mẹ nuôi đừng đi đâu cả.”
Nghe ba nói, mẹ tủi thân cũng òa lên khóc, rồi cả
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Vu Lan 2018
Thiện Lực Nguyễn Văn Thành

cải thiện về thể chất và tinh thần của tu sĩ Phật
giáo.
Khi tôi thực hành ngồi & ăn trong sự im lặng cao
quý, tôi nhận ra rằng tôi có thể thưởng thức thức
ăn của mình nhiều hơn ở đó bằng cách đánh giá
cao sự tồn tại của nó. Tôi nếm thử sự phong phú
trong tô mì, vị ngọt của trái cây cắt, và vị cay của
đậu phụ ướp, tất cả những thứ tôi đã bỏ lỡ trước
khi tôi ăn trong khi tinh thần lật qua tất cả tiếng
Gia Đình Phật Tử được thành lập dựa trên những

ồn. Tôi học được rằng để kiểm soát và cân bằng

lời dạy của Đức Phật với sứ mệnh giúp các thành

tiếng ồn, tôi thấy cuộc sống một cách thoải mái và

viên sống một cuộc sống tinh thần, lành mạnh và

vô tư, đầy đủ những hiểu biết mới về những điều

hạnh phúc thông qua 3 phương pháp nghe, chiêm

xảy ra xung quanh tôi, thưởng thức bản chất của

nghiệm và thực hành. Hai phương pháp lắng nghe

khoảnh khắc, một tinh thần tự do ... không phải lo

và suy niệm đầu tiên rất dễ dàng đối với tôi, đó là

lắng ... không có nơi nào để đi ... không có gì để làm

kỷ luật thực hành cuối cùng khó khăn.

...

Sau khi đến tu viện Magnolia Grove vào mùa hè

Khi tôi thực hành thiền định, tôi nhận ra rằng cuộc

lần đầu tiên, tôi thấy rằng nghệ thuật tu tập chánh

sống vượt qua tôi một cách nhanh chóng bởi vì tôi

niệm là khó khăn bởi vì cuộc sống của tôi tràn đầy

luôn chạy để theo kịp. Nếu tôi chậm lại để dành

NOISE. Tiếng ồn của công việc, của trẻ em, của đời

thời gian để thở, tôi nhận ra rằng cuộc sống của

sống xã hội và phương tiện truyền thông xã hội.

tôi tràn đầy hạnh phúc ở đây và bây giờ, để được

Tất cả những gì tôi cố gắng theo kịp để được biết.

hưởng từ từ và đầy đủ với mọi hơi thở.

Sau ngày thứ hai không có dịch vụ điện thoại,

Khi tôi suy ngẫm về bốn ngày thực hành chánh

không có phương tiện truyền thông xã hội, không

niệm của mình, tôi hiểu rõ hơn và nhận ra rõ ràng

tiếp xúc với thế giới bên ngoài, tôi nhận ra rằng

hơn rằng tâm trí và cơ thể của tôi cần sự cân bằng

cuộc sống mà không có tất cả tiếng ồn là ... làm

tâm linh để đạt được hạnh phúc. Tôi hiểu rõ hơn

mới, giác ngộ và yên bình. Thông qua nghệ thuật

tầm quan trọng của việc xác định và cân bằng các

thực hành tư duy và hành động chánh niệm, tôi đã

nhu cầu và nhu cầu của tôi. Có thể từ bỏ một số

tìm thấy một sự bình tĩnh mới, một cảm giác bình

mong muốn và trung tâm của bản thân mình trở

yên và niềm vui mới thông qua các bài giảng, giáo

lại để tận hưởng một số nhu cầu của tôi về thời

lý & thực hành về các phương pháp và kỹ thuật tự

điểm hiện tại. Bạn có thể dành thời gian để hít thở
bình tĩnh và thở ra tiếng ồn.
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As I practiced sitting & eating in noble silence, I
realized that I can actually enjoy my food more &
there by appreciating it’s existence. I tasted the
richness in the bowl of noodles, the sweetness of
the cut fruits, & the spiciness of the marinated
tofu, all of which I have missed before when I ate
while mentally flipping through all the noise. I
learned that to control & balance the noise, I see
life in a more relaxed & carefree way, full of new
insights of the things happening around me,
The Buddhist Youth Association was founded

enjoying the essence of the moment, a free

based on the teachings of the Buddha with the

spirit...no worries...no where to go ...nothing to

mission to help its members live a spiritual,

do...

healthy & happy life through 3 methods of

As I practice breathing meditation, I realized that

listening, contemplation & practice. The first two

life passes me by so quickly because I am always

methods of listening & contemplation is easy for

running to keep up. If I slow down to take time to

me, it’s the last discipline of practice that is hard.

breathe, I realized that my life is full of happiness

After going to Magnolia Grove Monastery

in the here & now, to be enjoyed slowly & fully

summer retreat for the first time, I found that the

with every breath.

art of practicing mindfulness is difficult because

As I reflect on my four days of mindful practice, I

my life is full of NOISE. The noise of work, of kids,

understand better & realize clearer that my mind

of social life & social media. All of which I try to

& body needs spiritual balance to achieve

keep up with to be in the know. After the 2nd day

happiness. I understand better the importance of

of no phone service, no social media access, no

identifying & balancing my wants & needs. It’s

contact to the outside world, I realized that life

OK to let go of some of the wants & center myself

without all the noise is ...refreshing, enlightening

back to enjoying some of my needs of the present

& peaceful. Through the art of practicing mindful

moment. It’s OK to take time to breathe in the

thinking and action, I found a newfound

calm & breathe out the noise.

calmness, a new sense of peace & joy through the
Buddhist monk’s & nun’s lectures, teachings &
practice of physical & mental self-improvement
methods & techniques.

Quảng Hoa
Phan Thị Hương
GĐPT Trí Phổ
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Chương Trình

▪

Oanh Vũ 10 – 12 tuổi: Tủ
Thuốc Trong Nhà, Chảy Máu
Cam – Family Medicine Cabinet,
Stopping a Nose Bleed

▪

Ngành Thiếu: Hô Hấp Nhân
Tạo, Bị Bể Lốp Xe Khi Lái Xe
– CPR, Flat Tire While on the
Road

▪

Ngành Thanh: Tìm Nơi Ẩn Trú
Khi Có Gió Xoáy, Những Vật
Liệu Cần Thiết Trong Những
Lúc Khẩn Cấp – Finding a
Tornado Storm Shelter,
Emergency Tools and Supplies

Làm Mới.
Hiện tại chúng em đã nhận được chia sẻ của 4
đơn vị sau:
1. Linh Sơn (Houston): Theo chương
trình TƯ www.gdptvn-hoaky.com
2. Trí Phổ: hô canh sang, thiền hướng
dẩn và thực hiện 5 laỵ của làng mai. Dùng
English cho cúng hương, tán Phật, kỳ
nguyện, quán tưởng, đảnh lễ, 3 điều luật
oanh vũ và 5 điều luật ngành thiếu. 2 ngôn
ngữ cho bài sám hối.
Sau đây là 2 cái link youtube hướng dẫn

https://youtu.be/Z- f4hnGQux0
https://youtu.be/8Zui6faNbuk

3. Trúc Lâm: ngồi tịnh tâm 10 phút trước
khi làm lễ Phật.
4. Thiên Ân: Thực tập đọc điều luật in
English và lạy 5 lạy. Thực tập
mindfulness day mỗi 3 tháng
Quý anh chị có thể dựa vào đề nghị sau đây để
sáng tạo bài học chuyên môn thêm phần phong
phú cho các em
▪

Oanh Vũ 7 – 9 tuổi: Sự Nguy
Hiểm của Điện và Lửa, Số Điện
Thoại Cần Thiết, Phải Làm Gì
Trong Lúc Hỏa Hoạn, Danger of
Electricity and Fire – Important
Numbers to Remember, what to
do in case of a fire
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