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CÁO BẠCH 

NAM MÔ BỎN SƢ THÍCH CA MÂU NI PHẬT 

---------oooOooo----------- 

-Cộng Đồng Phật Giáo Khuôn Việt – Chùa Pháp Quang, -Gia Đình Phật Tử Pháp Quang 

Kính Bạch Chƣ Tôn Giáo Phẩm, Chƣ Hòa Thƣợng, Đại Đức Tăng Ni 

Chúng con vô cùng kính tiếc báo tin cùng Chƣ Tôn Đức Tăng Ni cùng  toàn thể Quý Phật Tử, Quý Đạo Hữu 

và Quý Đồng Hƣơng: 

Bổn Sƣ chúng con: Cố Hòa Thƣợng Thƣợng Trí Hạ Hiền 

-Phó Thƣợng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới* 

-Viện Trƣỏng Trung Tâm Phật Giáo Khuôn Việt -Viện Chủ Chùa Pháp Quang 

-Cố Vấn Ban Điều Hợp Trung Ƣơng GĐPT Việt Nam Trên Thế Giới 

-Cố Vấn Ban Hƣớng Dẫn Trung Ƣơng GĐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ 

-Cố Vấn Ban Hƣớng Dẫn GĐPT Miền Tịnh Khiết 

-Cố Vấn Ái Hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại 

Cố Vấn Trung Tâm Phật Giáo Vạn Hạnh –New Orleans 

-Cố Vấn Hội Phật Giáo Chùa Quang Minh –New Mexico 

 

-Sau 74 năm trụ thế và 66 hạ lạp, nay hóa duyên đã mãn phần, Hòa Thƣợng đã đột ngột xả bỏ báo thân, thâu 

thần thị tịch vào lúc 16 giờ 30, Chủ nhật, ngày 8 tháng 8 năm 2010 (tức ngày 28, tháng 6, năm   Canh Dần) 

tại Chùa Pháp Quang. 

-Lễ nhập kim quan vào lúc 11 giờ 00 sáng ngày 10, tháng 8 năm 2010 

Kim quan Cố Hòa Thƣọng đƣợc tôn trí tại Nhà Sinh Hoạt, Trung Tâm Phật Giáo Khuôn Việt, thành phố  

Grand Prairie, Texas. 

Nam Mô Từ Lâm Tế Chánh Tông, Tứ Thập Tứ Thế. Phó Thƣợng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên 

Thế Giới 

Viện Trƣởng Trung Tâm Phật Giáo Khuôn Việt, Pháp Quang Tự Viện Chủ, húy Thƣợng Trí Hạ Hiền Hòa 

Thƣợng Giác Linh 

Grand Prairie, ngày 9 tháng 8, năm 2010 

Thích Chúng Môn Đệ Tử 

Đồng Cáo Bạch 

 
*Hòa Thƣợng Thích Tâm Châu truy phong sau khi Cố Sƣ Ông viên tịch. 
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Ban Tổ Chức Tang Lễ Cố Hòa Thƣợng Thích Trí Hiền 

Phó Thƣợng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới*, 

Viện Trƣởng Trung Tâm Phật Giáo Khuôn Việt,  

Viện Chủ Chùa Pháp Quang tại Grand Prairie, Texas 
 
Ban Chứng Minh:  

 Đại lão Hòa Thƣợng Thích Tâm Châu Thƣợng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế 

giới, Viện Chủ Tổ Đình Từ Quang tại Canada  

 Hòa Thƣợng Thích Thanh Đạm, Phó thƣợng thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam trên thế giới, 

Viện Chủ Chùa Giác Hoàng, Washington D.C  

 Hòa Thƣọng Thích Chơn Điền, viện chủ chùa Quan Âm, Houston, TX  

 Hòa Thƣợng Thích Chơn Thành, viện chủ chùa Liên Hoa, CA  

 Hòa Thƣợng Thích Pháp Nhẫn, Phó Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Nguyên Thủy Việt 

Nam, Viện Chủ Chùa Liên Hoa, Irving, TX  

 Hòa Thƣợng Thích Tín Nghĩa, Phó Chủ Tịch Hội Đồng điều hành Giáo Hội Phật Giáo Việt 

Nam Thống Nhất Tại Hoa Kỳ, Viện Chủ Tổ Đình Từ Đàm Hải Ngoại, Irving, TX  

 Hòa Thƣợng Thích Tịnh Đức, Viện Chủ Chùa Đạo Quang, Garland, TX  

 Hòa Thƣợng Thích Trí Tuệ, Chánh Văn Phòng Tổng Hội Phật Giáo VN tại Hoa Kỳ, Viện 

Chủ TTPG Vạn Hạnh, VA  

 Hòa Thƣợng Thích Nguyên Hạnh, Viện Chủ trung tâm Phật Giáo chùa Việt Nam, Houston, 

TX  

 Hòa Thƣợng Thích Chơn Minh, Chủ Tịch Hội Đồng điều hành Giáo Hội Phật Giáo Việt 

Nam Trên Thế Giới, Viện Chủ Quán Thế Âm Thiền Tự, San Jose, CA  

 Hòa Thƣợng Thích Tâm Thọ, Thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam trên thế giới, Viện 

Chủ Chùa Pháp Hoa, PA  

 Hòa Thƣợng Thích Quảng Thanh, Chánh Văn Phòng Giáo Hội Phật giáo Việt Nam trên thế 

giới, Viện Chủ Chùa Bảo Quang, Santa Ana, CA  
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Ban Tổ Chức:  

 Trƣởng Ban Tổ Chức-Hòa Thƣợng Thích Chơn Minh  

 Phó Trƣởng Ban-Thƣợng Tọa Thích Nguyên Tâm  

 Thƣợng Tọa Thích Bửu Đức, viện trƣởng chùa Hƣơng Đạo  

 Đạo Hữu Giác Đạo, Đại diện ban hộ trì Tam Bảo  

 Đạo Hữu Đoan Ngọc Nguyễn Thị Hải Vân  

 Htr. Liên Đoàn Trƣởng GĐPT Pháp Quang-Quảng Độ La Hùng Cƣờng  

 Đạo Hữu Quảng Hà Trần Thanh Hà, đại diện công đồng Phật giáo chùa Pháp Quang  

Ban Thƣ Ký:  

 Quảng Tiến Hồ Quốc Huy  

 Nguyên Hồng Nguyễn Thị Ngọc Huệ  

 Minh Tuệ Hoàng Thị Thiên Hƣơng  

Ban Tài Vụ:  

 Nguyên Tịnh Trần Thị Bích Thu  

 Tâm Hòa Huỳnh Tấn Sang  

Ban Nghi Lễ:  

 Sám Chủ: Hòa Thƣợng Đạo Hiệu Thích Tín Nghĩa  

 Thƣợng Tọa Thích Pháp Trí  

 Thƣợng Tọa Thích Giải Minh  

 Đại Đức Thích Pháp Chơn  

 Đại Đức Thích Nhật Châu  

 Đại Đức Thích Minh Thiện  

 Đại Đức Thích Giải Đức  

 Đại Đức Thích Pháp Lạc  

 Đại Đức Thích Đạo Nghiệp  
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Ban Rƣớc Lễ và Chung Cổ: ( Khay Trầm, Hoa và Chuông Trống)  

 Đại Đức Thích Giải Ngộ  

 Đại Đức Thích Thông Đức  

 Sa Di Bồ Đề  

 Quí Bác trong ban Hộ Trì Tam Bảo  

Ban Trần Thiết (trang Hoàng):  

 Thƣợng Tọa Thích Tâm Bình  

 Đại Đức Thích Pháp Lạc  

 Đại Đức Thích Thông Đức  

Ban Tiếp Tân:  

 Thƣợng Tọa Thích Nguyên Tâm  

 Htr. Minh Hòa Nguyễn Văn Bình  

 Bác Tâm Đạo Nguyễn Khắc Bình  

 Quảng Hòa Trần Thái Bình  

 Hồ Văn Phƣớc  

 Quảng Hà Trần Quang Hà  

Ban xƣớng lễ:  

 MC - Đại đức Thích Đạo Quảng  

 Xƣớng lễ - Đại Đức Thích Pháp Lạc  

Ban Hầu Kim Quan:  

 Chƣ Tăng hầu Kim Quan ban ngày: Đại Đức Thích Giải Đức đảm trách  

 Phật Tử Bồ Tát Giới hầu Kim Quan ban đêm  

 Ban Tiếp Lễ/Trực Sổ Tang:  

 Ni Sƣ Đàm Liên và các Sƣ Cô  
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Ban Trật Tự:  

 Gia Đình Phật Tử Pháp Quang  

Quảng Độ La Hùng Cƣờng  

Nguyễn Chí Danh  

Trần Quang Trung  

Hồ Tấn Tài  

Ban Vận Chuyển và Cƣ Trú:  

 Vận Chuyển: Htr. Nguyên Đề Nguyễn Chí Danh – 817.808.9535  

 Cƣ Trú: Minh Phong Lý Chí Lâm và Htr. GĐPT Pháp Quang (Cần 1 phòng yên tịnh cho Đại 

Lão Hòa Thƣợng) – 817.201.1967  

Ban Trai Soạn:  

 Chị Đoan Ngọc Nguyễn Thị Hải Vân và quý Phật Tử Trong Ban Ẩm Thực  

Ban Thị Giả:  

 Ni sƣ Đàm Liên và các sƣ cô  

 Chị Diệu Hƣơng Nguyễn Thị Hoàng Sinh, Tống Phƣơng  

Ban Thiết Trí và Trang Hoàng:  

 Thầy Thích Tâm Bình  

 GĐPT Pháp Quang  

 Quảng Độ La Hùng Cƣờng – 214.395.7463  

Ban Phim Ảnh, Ánh Sáng, và Âm Thanh:  

 Đại Đức Thích Tâm Hải  

 Bùi Tấn Nhật – 214.793.3566  

 Phan Anh Dũng – 214.909.1520  

 Phạm Quốc Sanh – 682.559.6422  
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CHƢƠNG TRÌNH LỄ TANG  

CỐ HÒA THƢỢNG THÍCH TRÍ HIỀN  

PHÓ THƢỢNG THỦ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI*,  

VIỆN TRƢỞNG TRUNG TÂM PHẬT GIÁO KHUÔN VIỆT, 

VIỆN CHỦ CHÙA PHÁP QUANG TẠI GRAND PRAIRIE, TEXAS  
  

Từ ngày 10/08/2010 đến 13/08/2010  

(Nhằm ngày 01 tháng 07 đến ngày 04 tháng 07 năm Canh Dần) 

  

Ngày 10/8/2010 (nhằm ngày 01 tháng 07 năm Canh Dần)  

 10:30 giờ sáng: Cung Nghinh nhục thân Cố Hòa Thƣợng Đạo Hiệu Thích Trí Hiền tại 

cổng Tam Quan  

 11 giờ sáng: Lễ Nhập Kim Quan  

 12 giờ trƣa: Khai Kinh Bạch Phật - Thọ Tang  

 2 - 8 giờ tối: Lễ Viếng và Luân Phiên Tụng Niệm  

Ngày 11/08/2010 (nhằm ngày 02 tháng 7 năm Canh Dần) 

 7 - 11 giờ sáng: Lễ Viếng & Luân Phiên Tụng Niệm  

 11:10 giờ sáng: Cúng Ngọ - Cung Tiến Giác Linh  

 1 - 8 giờ tối: Lễ Viếng & Luân Phiên Tụng Niệm  

Ngày 12/08/2010 (nhằm ngày 03 tháng 7 năm Canh Dần)  

 7 - 11 giờ sáng: Lễ Viếng và Luân Phiên Tụng Niệm  

 11:10 giờ sáng: Cúng Ngọ - Cung Tiến Giác Linh  

 1 - 5 giờ chiều: Lễ Viếng và Luân Phiên Tụng Niệm  

 5 - 7 giờ tối: Lễ Truy Điệu dành riêng cho GĐPT  

 7giờ tối: Lễ Yết Phật - Triệu Tổ  

Ngày 13/08/2010 (nhằm ngày 04 tháng 7 năm Canh Dần)  

 7 giờ sáng Phật Tử tề tựu  

 8 giờ sáng: Đón tiếp quan khách, Cung Nghinh Chƣ Tôn Đức, Lễ Truy Niệm  

 11 giờ sáng: Lễ Cung tiễn Kim Quan và Trà Tỳ, Lễ An Vị Giác Linh 

 
*Hòa Thƣợng Thích Tâm Châu truy phong sau khi Cố Sƣ Ông viên tịch. 
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Sơ Lƣợc Hành Trạng 

của Ân Sƣ Hòa Thƣợng thƣợng Trí hạ Hiền 
 

 
 

Hòa Thƣợng Ân Sƣ thƣợng TRí hạ Hiền, thế danh Đàm Trọng Phúc, sanh ngày 20 tháng 10 năm 

1937 tại Hà-Đông, Bắc-Việt, cùng quê với Tổ Vĩnh-Nghiêm - Bậc Long Tƣợng trong thời kỳ chấn 

hƣng Phật Giáo. Ngài hạ sanh trong một gia đình thâm tín Khổng Giáo và Phật Học; Song thân của 

Thầy là Cụ Ông Đàm Trọng Tiêm và cụ Bà Phạm Thị Nhuận.   

Năm 8 tuổi, ảnh hƣởng gia phong và chí xuất trần thôi thúc, Hòa Thƣợng đƣợc phép song thân cho 

xuất gia hành điệu tại chùa Quảng Bá, một trong những ngôi chùa nổi tiếng của Miền Bắc.   

Dƣới ảnh hƣởng của quê hƣơng và trong vang bóng đạo hạnh của những bậc thạc đức thạch trụ, 

Hòa Thƣợng đã đƣợc nuôi dƣỡng và sớm trở thành một vị học tăng tài đức đầy triển vọng xứng 

đáng kế thừa tông phong.   

Năm 1954, theo làn sóng di cƣ, Thầy vào Nam, thƣờng trú tại 

Chùa Giác-Minh, trụ sở của Giáo Hội Phật-Giáo Bắc-Việt tại 

Miền Nam. Sau đó, Thầy xây dựng Chùa Viên-Giác, Biên-Hòa.  

Sau biến cố lịch-sử 1963, Thầy sang Nhật du học, cƣ trú tai Đông 

Hải Thiền Tự (Tokai Ji) Tokyo, Nhật-Bản.  

Năm 1968, Thầy hành đạo tại Lâm-Tế Tăng Đƣờng (Rinzai Ji) 

tại Shizuoka, một Thiền Đƣờng nổi tiếng ở Nhật. Tại đây, Thầy 

đảm nhiệm những chức vụ nhƣ điều khiển Tăng Đƣờng, quản 

nhiệm Thiền Viện, và trở thành một trong những Nghị viên của 

Tăng Đƣờng phái Lâm-Tế tại Nhật Bản, một vinh-dự đầu tiên 

dành cho ngƣời ngoại quốc kể từ sau mấy trăm năm Thiền Tôn 

phái Lâm-Tế đƣợc thành lập. 
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Sau biến cố 1975, Không thể ngoảnh mặt làm ngơ trƣớc lớp lớp ngƣời Việt tị nạn đi tìm tự do đang 

bơ vơ trên đất mới, Thầy rời bỏ Tăng Đƣờng, xuống núi hoằng dƣơng Phật pháp... 

Năm 1978, Thầy sang Washington, DC, Hoa Kỳ, hợp lực với Pháp Sƣ Giác-Đức thành lập Buddhist 

Social Service đón tiếp dân tị nạn.  Nỗi ƣu-tƣ đầu tiên của Thầy là hƣớng về thế hệ trẻ Phật-Giáo 

trong tƣơng lai.  Thầy lặn lội từ Bắc xuống Nam, thành lập, cố vấn, chỉ đạo các Gia-Đình Phật-Tử: 

Trúc-Lâm (PA), Giác-Hoàng, Huyền-Quang, Quang-Minh, Bồ-Đề, Vạn-Hạnh, và Minh-Đức… 

Thầy bôn ba từ Đông sang Tây, vận động cho 

sự hình thành Tổ Chức Gia-Đình Phật-Tử, 

trong đó, có Gia Đình Phật Tử Pháp Quang, 

Grand Prairie, Texas, nơi mà Thầy đã kiến tạo 

ngôi Gia Lam Pháp Quang từ năm 1980 cho 

đến nay. Năm 1981 Thầy bảo trợ tổ chức Trại 

Họp bạn Quảng Đức. Năm 1982 Thầy bảo trợ 

Đại Hội và BHD Trung Mỹ đƣợc hình thành. 

Vào năm 1983, Khóa Hội Thảo HuynhTrƣởng 

toàn quốc Hoa Kỳ đƣợc triệu tập, và sau đó 

đƣợc biến thành Đại Hội Huynh Trƣởng toàn 

quốc Hoa Kỳ dƣới sự Bảo Trợ nhiệt tình của Hòa Thƣợng. Tại Đại Hội nầy, Ban Điều-Hợp Trung-

Ƣơng đƣợc thành lập, là tiền thân của Ban Hƣớng Dẫn Trung-Ƣơng Gia-Đình Phật-Tử tại Hoa-Kỳ; 

trong dịp này, Thầy cũng đã đƣợc cung thỉnh vào ngôi vị Cố Vấn Giáo Hạnh kể từ ấy. Kể từ đó, 

Hòa Thƣợng đã tận tâm tận lực, yêu thƣơng và giáo dƣỡng Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ. 

Năm 2004, năm đầy biến động đau thƣơng cho GĐPT VN tại Hoa Kỳ, chính Thầy là ngƣời đã nâng 

đỡ, yểm trợ cho GĐPT VN tại Hoa Kỳ vƣợt qua đoạn đƣờng chông gai và cũng trong năm 2004, 

Thầy yểm trợ và nhận làm Cố Vấn cho Hội Đồng Điều Hợp Trung Ƣơng GĐPT / Giáo Hội Phật 

Giáo Việt Nam Trên Thế Giới... 

Đêm hôm qua, khi phái đoàn Ban Hƣớng Dẫn Trung Ƣơng vào đảnh lễ và vấn an Đức Đại Lão Hòa 

Thƣợng Thƣợng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, Ngài đã tâm tình với lời nhận 

xét:  Thầy Trí Hiền đã thƣơng yêu và lo lắng việc của Gia Đình Phật Tử còn hơn cả việc của Giáo 

Hội. 

Quả đúng nhƣ vậy, với ân tình giáo dƣỡng, che chở và đùm bọc của Thầy trong hơn 30 năm khai 

sinh và trƣởng thành của Tổ Chức, không có bút mực nào có thể diễn tả hết đủ tình thƣơng rộng lớn 

của Thầy dành cho Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ chúng con. Ở đây, 3 sự kiện điển hình 

và cụ thể mà Ân Sƣ Hòa Thƣợng đã ban phát: 

01. Khóa Hội Thảo Huynh Trƣởng, và sau đó đã biến thành Đại Hội Huynh Trƣởng lần 

đầu tiên đƣợc trang trọng triệu tập năm 1983, do sự bảo trợ nhiệt tình của Thầy, tại 

chùa Pháp Quang, Trung Tâm Phật Giáo Khuôn Việt này – là một minh chứng về 

những gắn bó keo sơn mà Thầy đã trang trải ngay trong những năm tháng đầu Gia 

Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ đƣợc thành lập. 
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02. Năm 2004, khi mà Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ rơi vào cuộc khủng hoảng 

đầy tủi nhục, bởi sự phân hóa thúc đẩy từ danh tƣớng; thì chính Thầy, Thầy đã mạnh 

dạn trực diện với vô minh, dang hai tay gầy yếu nhƣng đầy hùng lực của Thầy để mà 

bảo trợ cho Đại Hội Huynh Trƣởng toàn quốc Hoa Kỳ kỳ VII đƣợc thành tựu viên 

mãn, giữ vững Lý Tƣởng, Sứ Mệnh, Ý Chí và Hành Động của Tập Thể Đoàn Viên Áo 

Lam trƣớc cơn sóng gió.  

03. Năm 2007, trƣớc những mâu thuẫn, dị biệt giữa anh chị em trong chung cùng màu cờ 

sắc áo, nhƣng chống trái về cơ cấu, hệ thống, Thầy đã có một Tâm Thƣ Luân Lƣu gửi 

cho Đoàn Viên các Ngành, các Cấp, kêu gọi cùng nhau Phất Cao Ngọc Cờ Hoa Sen 

Trắng, để không hỗ thẹn với Lòng, với Tổ Chức, với Dân Tộc và Đạo Pháp. Tấm lòng 

của Thầy, đánh thức Tinh Thần của Gia Đình Phật Tử bởi Tính Thống Nhất Bất Khả 

Phân của Tổ Chức. 

Nhớ ơn Thầy “quên mình lo cho Đạo”, lấy GĐPT làm gia đình tự thân. 

Nay Thầy đột ngột ra đi, cơn bàng hoàng mãi còn lƣu luyến, chúng con nguyện nhớ và thực hành 

lời dạy của Thầy. Chúng con xin đƣơc mƣợn lời kính viếng Thầy của Ái Hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm 

để ghi nhớ hình bóng Thầy: 

Đóa Hoa Đàm Vừa Rụng 

Còn Thơm Mãi Mùi Hương 

Nam Mô Tân Viên Tịch Từ Lâm Tế Chánh Tôn, Tứ Thập Tứ Thế, Hòa Thƣợng Ân Sƣ Thƣợng Trí 

hạ Hiền tác đại chứng minh. 

 

BHDTƢ/GĐPTVN tại Hoa Kỳ phụng soạn 
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Hãy Phất Cao Ngọn Cờ SEN TRẮNG 

Cho Khỏi Thẹn Với Lòng, Với Tổ Chức, Với Dân Tộc Và Đạo Pháp 
 

Tâm Thƣ Luân Lƣu của Sƣ Ông Thích Trí Hiền, Trung Tâm Phật Giáo Khuôn Việt 

 

Thân gửi Anh Chị Em Huynh Trƣởng 

Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ: 

 

Tiết thu tháng chín – sau lễ Hội Vu Lan Báo Hiếu, theo các Oanh Vũ trồng hoa trên mảnh đất 

“Mầm Non Xanh”, ở đó có tấm bia đá ghi lại Khóa Hội Thảo Huynh Trƣởng GĐPTVN đầu tiên tại 

Hoa Kỳ tháng chín năm 1983. 
 

Hai mƣơi năm đã qua, nhìn lại tấm bia đá bên gốc thông mỗi ngày một lớn mạnh xanh tƣơi, vƣơn 

lên, những nét chữ in đậm trên mặt đá đã khắc phục thời gian, trải qua bao gió sƣơng mƣa 

nắng…."nâng niu” những nụ cƣời hy vọng, những tia mắt sáng ngời tin tƣởng, những vòng tay lớn 

rộng ôm nhau gửi gấm ân tình, những giọt nƣớc mắt chung thủy của các Huynh Trƣởng Đại Biểu…  

Sau một đêm trong hội trƣờng của YMCA Grand Prairie, các Anh Chị đã cùng nghe nhau tâm sự, 

lắng nghe những khát vọng chân tình, cảm thông những khó khăn dị biệt…để rồi tất cả cùng một 

hƣớng đi “dùng phƣơng tiện thiện xảo để đƣa Khóa Hội Thảo viên thành nhƣ thực LÝ TƢỞNG của 

HUYNH TRƢỞNG GĐPTVN.”   Hai mƣơi năm đã qua, nhớ lại – Ngày ấy, các anh chị từ khắp nơi 

trên đất nƣớc Hoa Kỳ đã hăng say nhiệt tình, quy tụ về “mái nhà nho nhỏ đơn sơ” tham dự Khóa 

Hội Thảo Huynh Trƣởng đầu tiên của Tổ Chức GĐPTVN tại Hoa Kỳ.  Thật đẹp!  Đẹp làm sao 

những tấm lòng cao quý “vì các em, cho lý tƣởng vững mạnh…” đƣợm thắm tình thƣơng có sự cảm 

thông hiểu biết và ý thức trách nhiệm của ngƣời Huynh Trƣởng Đại Biểu.  Tất cả các anh chị trong 

Tình Lam thâm sâu, kế thừa tinh thần truyền thống bất khả phân, nhất chí vƣợt thắng những khó 

khăn ban đầu, san bằng mọi dị biệt ngăn cách…sau ba ngày “hòa hợp nhất chí” đã công cử thành 

phần “Lãnh đạo tối cao” kế thừa tiếp nối dòng sinh mệnh sáng mạnh hào hùng của Tổ Chức 

GĐPTVN.  Từ đó, tổ chức GĐPTVN tại Hoa Kỳ mỗi ngày một lớn mạnh, cải tiến, phát huy đáp 

ứng những yêu cầu khát vọng của con em Phật Giáo:  Lập thân, lập đức, lập chí trên đƣờng Hoa Sen 

Trắng. 
 

Hai mƣơi năm, gần một phần tƣ thế kỷ, nhìn lại quá trình các anh chị em đã “dấn thân” đƣợc nuôi 

dƣỡng bằng bao nhiêu là tâm huyết, ý lực, biết bao nhiêu hy sinh chịu đựng,…dành cho Tổ Chức 

GĐPT những mong hoàn thành “Sứ Mạng Ngƣời Huynh Trƣởng GĐPTVN”.  Tôi chân thành tùy 

hỷ và tán dƣơng Tinh Thần và Hạnh Nguyện cao quý của các Anh Chị. 

 

Thực vậy, GĐPTVN tại Hoa Kỳ nhƣ những cây hoa đƣợc vun sới tƣới tẩm cho trăm hoa đua nở, 

khoe sắc thêm hƣơng, chúng ta có thể nói:  Nơi nào có chùa, nơi đó có GĐPT, có trƣờng Việt Ngữ 

giữ nƣớc, lại có nhiều nơi có GĐPT nơi đó có ngôi chùa đƣợc dƣỡng sinh hình thành, gìn giữ nếp 

sống Tổ Tiên.  Từ vài đơn vị rải rác trên những thành phố đông ngƣời Việt nhƣ Thủ Đô Hoa Thinh 

Đốn đến những vùng hẻo lánh xa xôi nhƣ Grand Prairie, Texas, các anh chị đã gây dựng Tổ Chức 

mỗi ngày một lớn rộng, góp sức trợ duyên các cơ sở Phật Giáo Việt Nam tạo thành những năng 

lƣợng sinh động trên hành trình Học Đạo, Sống Đạo của ngƣời Phật tử tiếp nối và truyền thừa Niềm 
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Tin và Sức Sống truyền thống của Dân Tộc và Đạo Phật Việt.  Lý tƣởng của các anh chị tôn thờ là 

những món quà trân quý trao tặng cho thời đại, cho tuổi thơ mầm non của Đạo Pháp vào đời bằng 

nguồn sinh lực hào hùng của Phật lý thậm thâm vi diệu.  Để rồi, Lý Tƣởng đƣợc tô thắm, hạnh 

nguyện thêm thâm sâu, ý chí đƣợc tăng trƣởng…..Tổ Chức GĐPTVN tại Hoa Kỳ đã một lần tự 

nguyện “Làm những viên gạch lót đƣờng vận động tiến tới sự thống nhất PGVN tại Hoa Kỳ” cũng 

nhƣ “làm những viên gạch để gìn giữ sự Thống Nhất PGVN tại Hoa Kỳ”. 

 

Nhiều lần nhặt cỏ trồng hoa, hay tƣới bón tỉa cây bên tấm bia đá, tôi cảm nhận đƣợc những ân tình, 

tín nghĩa, chung thủy của các anh chị đối với Giáo Hội, với Dân Tộc Đạo Pháp, với tổ chức đƣợc 

hiện thực bằng hạnh nguyện có nội dung niệm định tuệ, có tinh thần và ý lực phụng sự phát xuất từ 

tình thƣơng và trách nhiệm, hỗ tƣơng song chiếu.  Có ai phủ nhận đƣợc: GĐPTVN tại Hoa Kỳ là 

một tổ chức có Tổ Chức, có kỷ cƣơng trăm ngƣời nhƣ một ai nấy đều một lòng son sắt, đi 

chung một con đƣờng:  Con đƣờng Hoa Sen Trắng, nuôi dƣỡng Tổ Chức, phát huy tinh thần 

hƣớng dẫn, trang bị cho đàn em những năng lƣợng sáng mạnh vào đời.  Quả thật, các anh chị 

đã, đang tô thắm Lịch Sử GĐPTVN tại Hoa Kỳ vậy. 
 

“Một tổ chức không có quá khứ tốt đẹp thì khó có tƣơng lai”, GĐPT qua 60 năm hành hoạt tại quê 

nhà, trên 30 năm tại Hoa Kỳ, đã vƣợt qua bao khó khăn chƣớng ngại, đã có những bậc Tiền Bối, các 

Bác Gia Trƣởng, Huynh Trƣởng và Đoàn Sinh hy sinh nằm xuống, nguyện lót đƣờng cho Đóa Sen 

ngày một khởi sắc thêm hƣơng.  Điều này một lần nữa minh định: Con đƣờng các Anh Chị đi là 

đúng và tƣơng lai của GĐPT sẽ sáng ngời. 
 

“Thành Trụ Hoại Không” là sự tuần hoàn vận chuyển của vũ trụ.  “Vô thƣờng biến đổi.” Hoa nở 

hoa tàn.  Nhƣng, có vô thƣờng mới có sự thăng tiến, hoa có tàn mới trở thành phân bón vun bồi cho 

những mầm non lớn mạnh.  Tinh thần Bất Khả Phân của GĐPT trong những năm gần đây cũng nhƣ 

con đƣờng Hoa Sen Trắng dù muốn hay không cũng có lúc êm ả suông trơn, nhƣng cũng có “đoạn 

gập ghềnh gẫy bể”, phần lớn không hẳn đều do “ác ý manh động” mà ngay cả “thiện chí thiếu quán 

chiếu” gây ra, làm cho chúng ta thao thức ƣu tƣ.  Nhƣng, sau cơn giông tố thì trời quang sáng lạng.  

Chúng ta tin tƣởng và hy vọng. 
 

Đất nƣớc đang gặp nguy biến, dân tình khổ đau, Giáo Hội cũng nhƣ GĐPT trong và ngoài nƣớc 

đang “gặp nhiều bức thiết có thể bị phân chia thao túng.”  Thật quả, nhƣ cơn ác mộng “mọi ngƣời 

đang sống trong nhà lửa mà vẫn vô tình đùa rỡn.”  Là Phật tử, chúng ta còn thƣơng Thầy mến Đạo, 

ai nỡ ngoảnh mặt làm ngơ? 
 

Lại một lần nữa, tôi tự nguyện là “Kẻ thừa sai” lắng nghe, tha thiết lắng nghe một cách thân tình 

những thao thức của các Anh Chị trải qua “những cơn gió chƣớng của Tổ Chức GĐPT tại Hoa Kỳ”, 

những mong các Anh Chị:  Hãy nhìn nhau nhƣ anh em một nhà, có cùng một lý tƣởng tôn thờ, cùng 

dấn thân trên con đƣờng Hoa Sen Trắng với tất cả tính đức kham nhẫn lợi tha, quán chiếu hiểu biết 

thâm sâu, hành động (hạnh nguyện) trong sáng gƣơng mẫu.  Hãy san bằng mọi dị biệt trong Tình 

Lam hòa hợp tin vui, đến với nhau trong tinh thần Bi Trí Dũng, ngồi bên nhau với lòng thƣơng rộng 

lớn theo chiều sâu của tâm thức và chiều dài của vũ trụ.  Tất cả đều hƣớng về vận hội mới: Vận 

hội phát huy đức Tính Vô Öy, vì đàn em và cho đàn em ngày mai tƣơi sáng:  Thống Nhất 

GĐPTVN tại Hoa Kỳ hãy cùng dũng tiến góp sức chung lòng sửa lại “khúc đƣờng gập ghềnh” 

cho con đƣờng Hoa Sen Trắng lại rộng lớn thênh thang thừa kế tinh thần và truyền thống bất 

khả phân để Lý Tƣởng sáng ngời, cho hạnh nguyện vững mạnh…. khỏi thẹn với lòng, với Tổ 

Chức, với Dân Tộc và Đạo Pháp ở tƣơng lai. 



 

 

Trang 12 

 

  

 

Gần một phần tƣ thế kỷ, sau Khóa Hội Thảo Huynh Trƣởng GĐPTVN tại Hoa Kỳ lần đầu tiên đƣợc 

tổ chức tại chùa Pháp Quang tháng 9 năm 1983, những tâm tình kể trên kết thành một ƣớc mơ - 

ƣớc mơ để sống cho trọn ân tình, tín nghĩa, thủy chung trong tâm nguyện duy nhất: “Trung 

Tâm Phật Giáo Khuôn Việt một lần nữa tin tƣởng đƣợc đón tiếp tất cả các Anh Chị Huynh 

Trƣởng khắp bốn phƣơng tám hƣớng trên đất nƣớc Hoa Kỳ.  Mong các anh chị cùng về chốn 

xƣa đất cũ, dƣới mái chùa Pháp Quang, Thầy trò chúng ta cùng ăn chay nằm đất cùng “xắn 

tay áo” chung sức chung lòng nối lại con đƣờng Hoa Sen Trắng, trang bị cho nhau những 

năng lƣợng vi diệu: “Thống nhất bất khả phân” để “khuông phò GHPGVNTN trong cơn 

nguy biến.” 
 

Đối với thực trạng “bị bức thiết” của GHPGVNTN tại quốc nội và hải ngoại, trƣớc hết, khai triển 

tinh thần và truyền thống bất khả phân cũng nhƣ làm sáng tỏ tâm nguyện “làm viên gạch vững chãi 

gìn giữ, chống đỡ sự Thống Nhất GHPGVNTN tại Hoa Kỳ”, Thầy đề nghị:  Tất cả các đơn vị 

GĐPTVN tại Hoa Kỳ đồng loạt cử hành lễ cầu nguyện cho Giáo Hội vƣợt thắng đƣợc “cạm bẩy 

phân ly của các thế lực vô minh vọng động bày đặt” vào hồi 10 giờ sáng Chủ Nhật, ngày 18 tháng 

11 năm 2007.  Nếu có thể trƣớc giờ hành lễ, xin các tự viện nơi hành lễ cử cho 5 tiếng chuông lớn.  

“Tiếng chuông tỉnh thức đƣa ta về với tinh thần và truyền thống GĐPTVN.”  Mong các anh chị 

cùng niệm Đức Phổ Hiền Bồ Tát gia hộ cho tất cả anh chị có khả năng dung hóa, có sức chịu đựng 

nhẫn nại, hỷ xả và tinh tiến phất lên ngọn cờ Hoa Sen Trắng biến ƣớc mơ của Thầy: Viên Thành 

Nhƣ Thật. 
 

Ngƣỡng nguyện Tam Bảo cùng các vị Anh Linh Tiền Bối, các Bác Gia Trƣởng, Huynh Trƣởng và 

Đoàn Sinh GĐPT quá cố gia hộ các Anh Chị thân tâm an lạc, phƣớc trí trang nghiêm để tiếp tục dấn 

thân cho Tổ Chức vững mạnh, dìu dắt đàn em thơ dại nên ngƣời có phẩm hạnh và khả năng quán 

chiếu diệu dụng. 
 

Thân thƣơng, 

Phật Lịch 2551 

Pháp Quang, ngày 1 tháng 11 năm 2007 

Trung Tâm Phật Giáo Khuôn Việt 

 

 

 

 

THÍCH TRÍ HIỀN 

Viện Trƣởng TTPGKV 
Nơi nhận: 

- Các Anh Chị Em Huynh Trƣởng GĐPTVN tại Hoa Kỳ  

- Ban Hƣớng Dẫn Trung Ƣơng GĐPTVN tại Hoa Kỳ 

- Ban Hƣớng Dẫn Trung Ƣơng GĐPTVN trực thuộc Văn Phòng II VHĐ 

   “Để tƣờng tri và xin phổ biến sâu rộng” 

Sao kính gửi: 

- Các Giáo Hội thuộc các Tông Hệ Phái hiện hành hoạt tại Hoa Kỳ 

- Các Tổng Vụ Thanh Niên & Gia Đình Phật Tử 

    “Để khải bạch và khích lệ các Huynh trƣởng trực thuộc” 
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GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI tại ÖC ĐẠI LỢI – TÂN TÂY LAN 

The Unified Vietnamese Buddhist Congregation Of Australia – New Zealand 

HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH 
* Văn Phòng Hội Chủ, Chùa Pháp Hoa, 20 Butler Ave, Pennington, SA 5013, Australia 

Tel 08-84478477 ; Fax 08-82401758 ; Email phaphoanamuc@yahoo.com 

* Văn Phòng Tổng Thƣ Ký, Chùa Pháp Quang, 12 Freeman Rd, Durack, QLD 4077, Australia   

Tel 07-33721113 ; Mobile 0402-442431 ; Fax 07-33729988 ; Email thnhattan@yahoo.com.au 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

SỐ 39-03/HĐĐH/TTCĐT                            PHẬT LỊCH 2554, ngày 11 tháng 8 năm 2010 

TRI TÁN CÔNG ĐỨC THƢ 

Kính gởi Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, 

Kính gởi Chùa Pháp Quang - Trung Tâm Phật Giáo Khuông Việt, 

Kính bạch Chƣ Tôn Trƣởng Lão Hòa Thƣợng, Chƣ Hòa Thƣợng, Thƣợng Tọa, Đại Đức Tăng Ni, 

Kính thƣa Ban Tổ Chức Tang Lễ, 

 

Thƣa quý vị Môn đồ và Pháp quyến. 

Giáo Hội Phật Giáo VNTN Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan, qua hệ thống tin học toàn cầu 
và Khẩn Bạch cúa quý Giáo Hội, biết đƣợc Hòa Thƣợng thƣợng Trí hạ Hiền, Đã an nhiên thâu thần 
thị tịch vào lúc 4 giờ 20 phút chiều Chủ Nhật, ngày 08 tháng 8 năm 2010, nhằm ngày 28 tháng 6 
năm Canh Dần tại Grand Prairie, Texas, Hoa Kỳ, 74 Thế tuế, 54 Hạ lạp. Kim Quan của Ngài sẽ 
đƣợc tôn trí tại Chùa Pháp Quang từ Thứ Ba, ngày 10 tháng 8 đến Thứ Sáu, ngày 14 tháng 8 năm 
2010.  

Hòa Thƣợng Thích Trí Hiền là một bậc Cao Tăng Việt Nam tại Hải ngoại, Đệ Nhất Phó Thƣợng 
Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới*, Viện Trƣởng Trung Tâm Phật Giáo Khuông 
Việt, Cố Vấn Ban Hƣớng Dẫn Trung Ƣơng GĐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ, Cố Vấn Giáo Hạnh BHD-
GĐPT Miền Tịnh Khiết, Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT Pháp Quang. Và Hòa Thƣợng sau nhiều thập 
niên, đã từng vân du khắp các tiểu bang Hoa Kỳ để hoằng pháp lợi sanh. 

Vẫn biết sinh tử nhƣ quán trọ, hàng Trƣởng tử Nhƣ Lai mặc áo sắc không thị nhập Ta Bà, hành 
trạng và cuộc đời nhƣ nhạn quá tầng không, nhƣng sự trở về với diệu hữu chơn thƣờng của Cố Hòa 
Thƣợng là một mất mát rất lớn đối với quý Giáo Hội nói chung, Chùa Pháp Quang – Trung Tâm 
Phật Giáo Khuông Việt, Môn đồ Pháp quyến nói riêng, và toàn thể anh chị em Huynh Trƣởng, 
Đoàn Sinh Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ. 

*Hòa Thƣợng Thích Tâm Châu truy phong sau khi Cố Sƣ Ông viên tịch. 

mailto:phaphoanamuc@yahoo.com
mailto:thnhattan@yahoo.com.au
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Để góp phần tƣởng nhớ, tri tán công đức, xin cho Giáo Hội chúng tôi đƣợc tƣởng niệm 3 nén hƣơng 
trƣớc kim quan của Cố Hòa Thƣợng, xin chia buồn với Hòa Thƣợng Thƣợng Thủ, cùng toàn thể 
quý vị. Tất cả cơ sở Chùa, Viện thuộc Giáo Hội sẽ tùy nghi trang nghiêm tổ chức Lễ Cầu Nguyện 
Truy Tán tại từng Trụ Xứ.  

Nhất tâm cầu nguyện Giác Linh cố Hòa Thƣợng cao đăng Phật Quốc, vì hạnh nguyện độ tha, sớm 
hồi nhập Ta Bà, tiếp tục hạnh nguyện chƣa tròn và tồi tà phụ chánh, cứu độ quần sanh. 

NAM MÔ BỔN SƢ THÍCH CA MÂU NI PHẬT 

Đồng Tri tán Công đức: 

-   Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ƣơng 

-   Hội Đồng Điều Hành 

-  Viện chủ, Trụ trì và tất cả Thành viên Tăng Ni trong Giáo Hội 

  
Hòa Thƣợng Thích Huyền Tôn 

Chứng Minh Đạo Sƣ. 

Chủ tịch Hội Đồng GPTƢ. GHPGVNTN UĐL TTL 

 

Thành Kính Ai Vãng Công Đức Đại Sƣ Cố Hòa-Thƣợng, 

Thƣợng Trí Hạ Hiền Giác Linh, 

Tảo Nhập Liên Trì, chứng Bất Thối Địa. 
 

Kính Vãng : 

- Trí tích vô biên công đức hải, chƣ phƣơng tán thán thệ nguyện thâm, 

- Hiền tâm quảng đại đỉnh minh sơn, thập địa đề huề thuyên thánh quả. 
 

智績無邊功德海,諸方讚歎誓願深, 

賢心廣大頂明山,十地提攜詮聖果. 
 

Kính ƣu ái chia sớt nổi buồn mất mát cùng tứ chúng môn đồ ! Xin thay 
Bằng đại lực tinh tấn, tiếp nối chí nguyện độ sanh còn dang dỡ của bậc Thầy 

tôn kính của chƣ quí vị. 
 

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sƣ A Di Đà Phật. 
 

{Xin kính gởi lời hầu thăm Đại Lão Hòa-Thượng Thượng Thủ 

Thích Tâm Châu diên niên bất lão, bất lao bì quyện trong tang lễ này}. 
 

Thích Huyền Tôn 
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ĐIẾU VĂN  

CỦA CỘNG  ĐỒNG PHẬT GIÁO 

NAM CALIFONIA HOA KỲ 
 

Nam Mô Bổn Sƣ Thích Ca Mâu Ni Phật 
 

Kính bạch chƣ  Tôn giáo phẩm,            

Kính thƣa quý quan khách, 

Kính thƣa môn đồ Pháp quyến. 
 

Trƣớc khi cử hành lễ cung tống kim quan Hòa Thƣợng Thƣợng Trí hạ Hiền nhập Tháp, chúng 

tôi  thay mặt Cộng đồng Phật Giáo Nam Califonia xin có đôi lời tƣởng niệm. 

 

Kính bạch Giác linh Hòa thƣợng, 

 

“Quảy dép về Tây chốn nghỉ ngơi, 

Hạc vàng cất cánh hướng chân trời. 

Dung nhan đã khuất nơi trần thế. 

Kẻ ở người đi luống ngậm ngùi”. 

Hòa Thƣợng là một bậc Cao Tăng Việt Nam tại Hải ngoại, Đệ Nhất Phó Thƣợng Thủ Giáo Hội Phật 

Giáo Việt Nam Trên Thế Giới*, chủ nhiệm tờ báo Trúc Lâm của Giáo Hội Liên tông Phật Giáo Việt Nam tại 

Hoa Kỳ, Viện Trƣởng Trung Tâm Phật Giáo Khuông Việt v.v… 

Hòa Thƣợng đã một thời du học tại Nhật Bổn và Ngài đã từng vân du khắp các tiểu bang Hoa Kỳ để 

hoằng pháp lợi sanh. 

Hôm nay Hòa Thƣợng đã thuận lý vô thƣờng, trở về với chân nhƣ pháp giới, để lại một sự trống 

vắng cho Phật Giáo tại Hoa Kỳ.  Sự mất mát to lớn này, chúng tôi và Tăng, Ni Phật tử Việt Nam tại Hải 

Ngoại không sao tìm lại đƣợc trong kiếp ngƣời hữu hạn. 

Hay thay!  

                                  Sang sông rồi thuyền bỏ lại đây 

                                  Bước ung dung tự tại như mây 

                                  Chùa còn đó trăng treo lơ lững 

                                  Dấu ấn thiền, hạnh ngộ Đông Tây   

                                  Sang sông rồi nguyện lực như mây 

                                  Tình yêu thương ứng dụng chân truyền 

                                  Tâm tình đẹp chan hòa sợi nắng 

                                  Giòng sông êm thấp thoáng con thuyền 
 

         Song công đức và đạo hạnh của Hòa thƣợng vẫn còn sống mãi trong tâm tƣ và ký ức của Tăng, Ni, và 

đông bào đồng hƣơng Phật tử, nhất là Đạo nghiệp của Hòa Thƣợng đã suốt đời hy hiến cho Đạo pháp nơi xứ 

sở Hoa Kỳ này  

         Rồi! 

Một mai thân xác tiêu tan. 

Danh thơm vẫn ở thế gian muôn đời. 

Pháp thân lồng lộng tuyệt vời. 

Chiếu soi Pháp giới, rạng ngời Chân như. 

 
*Hòa Thƣợng Thích Tâm Châu truy phong sau khi Sƣ Ông Viên Tịch 
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         Trong giờ phút ngàn thu vĩnh biệt này, chúng tôi một lần nữa thay mặt Cộng đồng Phật giáo miền 

Nam Califonia xin thắp nén tâm hƣơng tƣởng niệm và kính nguyện cầu giác linh Hòa Thƣợng cao đăng 

Phật Quốc, tiếp tục hạnh nguyện độ tha, hồi nhập Ta Bà, cứu độ quần sinh. 

Xin Bái Biệt Hòa Thƣợng 

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sƣ A Di Đà Phật 

                                                                   TM Cộng Đồng Phật Giáo Nam Cali 

HT Thích Chơn Thành 

HT Thích Hành Đạo 

HT Thích Quảng Thanh 

HT Thích Nguyên Trí 

HT Thích Nhựt Minh 

 

 

 

 
 

Xin Nguyện Cầu và Phân Ƣu 

Nam Mô Tây Phƣơng Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di  Đà Phật. 

Đƣợc tin Hòa Thƣợng Thích-Trí-Hiền viên tịch chiều ngày 28 tháng 6 năm Canh 

Dần (Chủ nhật 08/08/2010). Tôi vô cùng xúc động và tiếc thƣơng một Vị Cao Tăng 

đã từ giả chung ta về cõi Phật. 

Tôi tha thiết nguyện cầu hồng ân Đức Phật A Di Đà, Chƣ Vị Bồ Tát thùy từ ai mẫn, 

tiếp dẫn Giác Linh Hòa Thƣợng thƣợng Trí Hạ Hiền siêu sinh Tịnh Độ. Và chân 

thành phân ƣu cùng tang môn pháp quyến của Hòa Thƣợng. 

Chiều nay,  vào lúc 07giờ00, thứ hai 09 tháng 8 năm 2010, chúng tôi và Phật tử chùa 

Vạn Hạnh và chùa Quang Minh sẽ làm Lễ cầu Siêu  Giác Linh Hòa Thƣợng tại chùa 

Quang Minh,  Albuquerque, New Mexico. 

Trân trọng 

Hòa Thƣợng Thích-Tuệ-Chiếu 
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GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI tại ÖC ĐẠI LỢI – TÂN TÂY LAN 
Chùa Pháp Bảo 

148-154 Edensor Rd, St Johns Park, NSW 2176 

Tel: (02) 9610 5452; Fax: (02) 9823 8748 

Email: chuaphapbao@yahoo.com.au 

Kính viếng Giác Linh 

Cố Hòa Thƣợng Thích Trí Hiền 

 

Dịch nghĩa theo thể  

 Thất Ngôn Bát Cú 

 

Trí quang tỏ rạng tợ trăng thanh 

Thể nhập chân nhƣ pháp thƣờng hằng 

Thấu triệt đến đi chừng vô ngại 

Pháp vƣơng mong hội kiếp lai sanh 

Hiền đức miệt mài luôn tháo vác 

Trọng trách chu toàn với phần hành 

Giới châu nghiêm tịnh gƣơng tinh tấn 

Cõi Phật cố hƣơng nguyện vãng sanh. 

Hòa Thƣợng Thích Bảo Lạc 

Phương Trượng Tự Viện Pháp Bảo,  

Sydney, Australia 

Kính vãn Dịch nghĩa 

Trí xem việc thế dƣờng trăng nƣớc
1
 

Chứng đắc chân nhƣ thể diệu thƣờng 

Không đến không đi, không uế tịnh 

Sinh đâu thảy gặp pháp trung vƣơng
2
 

Hiền tài dẫn dắt muôn loài thoát 

Đăng nhập vào hàng thánh thập phƣơng 

Tịnh độ từ nay Ngài tự tại 

Cảnh tâm không khác đáo gia hƣơng 

Thích Hạnh Niệm dịch 

Chùa Pháp Bảo - Hội An, Quảng Nam 

 

 

1Trăng trong đáy nước 

2 Vua trong các pháp 

 

 

 

Trí Châu Nhƣ Thủy Nguyệt 

Chứng Nhập Pháp Chân Thƣờng 

Vô Khứ Lai Tự Tại 

Sanh Sanh Ngộ Pháp Vƣơng 

Hiền Tài năng quán chúng. 

Đăng Địa Nhậm Thừa Đƣơng 

Tịnh Trì Cƣơng Giới Hạnh 

Cảnh Phật Độ Gia Hƣơng 

Dịch nghĩa theo thể  
Ngũ Ngôn Bát Cú 

Trí sáng ngời lồng lộng 

Thấu đạt pháp tánh không 

Đến đi đều vô ngại 

Đời đời gặp Pháp vƣơng 

Hiền tài tay quán xuyến 

Trọng trách trọn đảm đƣơng 

Tịnh tu các giới hạnh 

Sang Phật quốc quê hƣơng  

 

 

 

mailto:chuaphapbao@yahoo.com.au
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Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sƣ A Di Đà Phật 

Kính gởi Ban Tổ Chức Tang Lễ 
 

Chúng con vừa nhận đƣợc tin: 

 Đức Đại lão Hòa thƣợng 

Thƣợng TRÍ hạ HIỀN 

 

-Phó Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới* 

-Viện Trưỏng Trung Tâm Phật Giáo Khuôn Việt -Viện Chủ Chùa Pháp Quang 

-Cố Vấn Ban Điều Hợp Trung Ương GĐPT Việt Nam Trên Thế Giới 

-Cố Vấn Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ 

-Cố Vấn Ban Hướng Dẫn GĐPT Miền Tịnh Khiết 

-Cố Vấn Ái Hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại 

Cố Vấn Trung Tâm Phật Giáo Vạn Hạnh –New Orleans 

-Cố Vấn Hội Phật Giáo Chùa Quang Minh –New Mexico 

 

đã viên tịch vào lúc 4 giờ 20 chiều ngày  08 tháng 08 năm 2010 

Nhằm ngày 28 tháng 6 năm Canh Dần tại Grand Prairie, Texas, Hoa Kỳ 

Trụ thế 74 năm, Pháp lạp 54 
 

Từ phƣơng trời xa xôi nơi Öc quốc,  thay mặt Tăng tín đồ Tu Viện Quảng Đức và trang 

nhà điện tử Quảng Đức tại Melbourne, Öc Châu, chúng con thành kính vọng hƣớng về 

Giác Linh đài Cồ Hòa Thƣợng tại Chùa Pháp Quang, Texas, Hoa Kỳ, thành kính đãnh 

lễ và hồi tƣởng công hạnh tu tập và hoằng pháp lợi sinh của Ngƣời, một bậc Cao Tăng 

Việt Nam ở Hải Ngoại, đã cống hiến trọn đời mình để phụng sự Đạo Pháp và Dân Tộc. 

 
*Hòa Thƣợng Thích Tâm Châu truy phong sau khi Sƣ Ông viên tịch. 
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Xin thành tâm phân ƣu cùng Môn Đồ Pháp Quyến và Thành kính nguyện cầu Giác 

linh Cố Hòa Thƣợng : 

  

 

 CHỨNG VÔ SANH QUẢ 

證  無  生  果 

 

Melbourne, Öc Châu, thứ năm 12-8-2010 

 

Nay Thành kính Đảnh Lễ và Kính Viếng 

Thƣợng Tọa Thích Tâm Phƣơng 

Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức 

Thƣợng Tọa Thích Nguyên Tạng 

Phó Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức 

Sƣ Cô Thích Nữ Hạnh Nguyên 

Tri Sự Tu Viện Quảng Đức 

Nguyên Lƣợng Nguyễn Văn Độ 

Steve Lowe Nguyên Thiện Bảo 

Ban Trị Sự & Hộ Trì Tam Bảo Tu Viện Quảng Đức 

Nguyên Dũng Phạm Thanh Hùng 

Gia Trƣởng Gia Ðình Phật Tử Quảng Ðức 

Quảng Tịnh Nguyễn Kim Phƣơng 

Ban Quảng Đức Đạo Ca 
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PHÁP NGUYÊN BUDDHIST CONGREGATION 
1838 County Road 129, Pearland, Texas 77581 

Tel: (281) 992.2921; Website: www.chuaphapnguyen.org 

  

 

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƢ A DI ĐÀ PHẬT. 

  

Chúng con toàn thể Tăng Tín Đồ Chùa Pháp Nguyên, Pearland, Texas thành tâm đãnh lễ 

giác linh Đại Lão Hòa Thƣợng thƣợng TRÍ hạ HIỀN, Đệ Nhất Phó Thƣợng Thủ Giáo Hội 

Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, Viện Trƣởng Trung Tâm Phật Giáo Khuông Việt 

Chùa Pháp Quang. 

Ngƣỡng nguyện Đức Từ Phụ A Di Đà từ bi phóng quang tiếp độ giác linh Hòa Thƣợng cao 

đăng Phật quốc. 

Đồng nguyện Hòa Thƣợng từ bi lân mẫn hữu tình hồi nhập Ta Bà Hòan thành chí nguyện 

độ sạnh. 

 Ngày 10 tháng 8 năm 2010  

Tỳ kheo Thích Trí Hoằng 

Viện chủ Chùa Pháp Nguyên 

Khấp bái 

 

 

http://www.chuaphapnguyen.org/
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giáo h¶i phÆt giáo viŒt nam thÓng nhÃt 

bi - trí - dÛng 
gia Çình phÆt tº viŒt nam tåi hoa kÿ 

the vietnamese buddhist youth association in the united states 

ban hÜ§ng dÅn miŠn tÎnh khi‰t 
 

                         ñÎa chÌ trang nhà: www.tinhkhiet.org  

SÓ: 9066/HDTK/TB      PhÆt LÎch 2554 

       Oklahoma, ngày 12 tháng 8 næm 2010 

 

Tri NiŒm Ân ñÙc 

CÓ TrÜªng Lão Hòa ThÜ®ng thÜ®ng Trí hå HiŠn 

 

Nam Mô Ti‰p DÅn ñåo SÜ A Di ñà PhÆt 

Chúng con, toàn th‹ Huynh TrÜªng và Çoàn sinh Gia ñình PhÆt Tº MiŠn TÎnh Khi‰t, rÃt Çau buÒn 
khi ÇÜ®c tin:  CÓ TrÜªng Lão Hòa ThÜ®ng Thích Trí HiŠn, ViŒn TrÜªng ViŒn TrÜªng Trung Tâm 
PhÆt Giáo Khuôn ViŒt  - Chùa Pháp Quang kiêm CÓ VÃn Giáo Hånh BHD Trung ÐÖng GñPTVN 
tåi Hoa Kÿ và BHD GñPT MiŠn TÎnh Khi‰t  Çã an nhiên thÎ tÎch lúc 16:30 gi© chiŠu Chû NhÆt, 
ngày 8/8/2010 (nh¢m ngày 28 tháng 6 næm Canh DÀn) tåi Chùa Pháp Quang, Grand Prairie, Texas, 
trø th‰ 74 tu°i và 54 hå låp.   

Ngài là m¶t vi ThÀy khä kính, Çã thÜÖng yêu và dìu d¡t T° ChÙc GñPT tåi Hoa Kÿ trong suÓt hÖn 
30 næm qua.  S¿ ra Çi cûa Ngài là m¶t mÃt mát l§n cho PhÆt Giáo nói chung và toàn th‹ anh chÎ em 
Huynh TrÜªng và Çoàn sinh GñPT ViŒt Nam tåi Hoa Kÿ nói riêng. 

Trong cùng niŠm mát l§n lao chung, chúng con xin thành tâm phân Üu cùng Môn ñÒ Pháp Quy‰n 
và thành kính nguyŒn cÀu Giác Linh CÓ Hòa ThÜ®ng Cao ñæng PhÆt QuÓc.   

 

Nam Mô Tây PhÜÖng C¿c Låc Th‰ Gi§i ñåi TØ ñåi Bi A Di ñà PhÆt. 
 

 

 

 Thành Kính, 

 TrÜªng Ban 

       

 

 
     

Minh TuÃn NguyÍn Minh Khäi 

  

  

 

 

 

 

 

NÖi nhÆn: 

- Các ñÖn VÎ GñPT MiŠn 

- Các Ban Viên & PT Ban Viên 

"ñ‹ tri hành" 

Sao kính gªi: 

- H¶i ñÒng CVGH BHD MiŠn 

- BHD Trung ÐÖng 

- Quš HTr. Ban Tham VÃn BHD MiŠn 

"ñ‹ kính tÜ©ng" 

HÒ sÖ: "lÜu" 

 

http://www.tinhkhiet.org/
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GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT 

BI – TRÍ – DŨNG 

GIA ÐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HOA KỲ 
The Vietnamese Buddhist Youth Association In The United States 

BAN HƢỚNG DẪN MIỀN QUẢNG ÐỨC 

VP/BHD 1558 Loma Alta Dr., San Marcos, CA 92069 - Ðiện Thoại: (714) 230-9345 / (760) 798-1065 

Email:  tamtu07@yahoo.com - Trang Nhà: http://www.bhdquangduc.org 

TRI NIỆM ÂN ĐỨC 
 

Đức Cố Trƣởng Lão Hòa Thƣợng thƣợng TRÍ hạ Hiền 
 

Kính Gởi :  -  Hòa Thƣợng Thích Chơn Minh; Trƣởng Ban Tổ Chức Tang Lễ 

 -  Chƣ Tôn Đức Giáo Phẩm trong Môn Đồ Pháp Quyến 
 

Ngƣỡng bạch quý Ngài, 
 

Đƣợc tin “Khấp Báo” của Ban Hƣớng Dẫn Trung Ƣơng Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ về 

việc: Cố Hòa Thƣợng Trƣởng Lão Thích Trí Hiền, vị Ân Sƣ của Tổ Chức Gia Đình Phật Tử chúng con vừa 

An Nhiên Thâu Thần Thị Tịch.  Toàn thể Huynh Trƣởng và Đoàn Sinh các ngành các cấp thuộc Ban Hƣớng 

Dẫn Gia Đình Phật Tử Miền Quảng Đức chúng con vô cùng bàng Hoàng, xúc động.  Chúng con Đồng Kính 

Tri Niệm Ân Đức và Cung Vọng Đê Thành Nhất Tâm Cầu Nguyện: 
          

Giác Linh Cố Trƣởng Lão Hòa Thƣợng 

CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC 

HÓA HIỆN TA BÀ – PHÂN THÂN TẾ ĐỘ 
 

Trong Niềm Kính Tiếc Vô Hạn đối với một đấng Ân Sƣ, Ban Hƣớng Dẫn GĐPT miền Quảng Đức 

chúng con xin đƣợc Tri Thành Kính Lễ chia xẻ Niềm Mất Mát Lớn cùng Quý Ngài trong Ban Tổ Chức và 

Môn Đồ Pháp Quyến. 
 

Kính nguyện cầu Giác Linh Cố Trƣởng Lão Hòa Thƣợng gia hộ đến quý Ngài, Chƣ Quý Tăng Ni 

trong Môn Đồ Pháp Quyến: Pháp Thể Khinh An, Phật Sự Tang Lễ đƣợc Viên Thành. 
 

NAM MÔ TÂN VIÊN TỊCH, TỰ LÂM TẾ CHÁNH TÔNG, TỨ THẬP TỨ THẾ 

huý Thƣợng TRÍ Hạ HIỀN  TRƢỞNG LÃO HÕA THƢỢNG GIÁC LINH 

“ Thùy Từ Chứng Giám ” 
 

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƢ A DI ĐÀ PHẬT 
 

 Phật Lịch 2554, ngày 10 tháng 08 năm 2010 

 TM. BHD MIỀN QUẢNG ĐỨC 

 TRƢỞNG BAN 
Bản sao kính gửi:                                                                                  
- Quý Thầy Cố Vấn Giáo Hạnh 

- BHDTƢ GĐPT-VN tại Hoa Kỳ 

“Kính thâm tƣờng” 

- Quý  Ban Viên BHD Miền Quảng Đức                                                                                   

-   Quý đơn vị GĐPT Miền Quảng Đức 

     “Tùy nghi yểm trợ tang lễ và tâm thành cầu nguyện”  

-   Hồ sơ:  “Lƣu chiếu”  

        
 NHƢ TIẾN - NGUYỄN HỮU DŨNG 

mailto:%20tamtu07@yahoo.com
http://www.bhdquangduc.org/
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Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam ThÓng NhÃt 

Bi Trí DÛng 

Gia ñình PhÆt Tº ViŒt Nam tåi Hoa Kÿ 
The vietnamese buddhist youth association in the united states. 

Ban hÜ§ng dÅn miŠn thiŒn minh 
Væn Phòng TrÜªng Ban :1211 CYPRESS RUN Dr ,STOCTON ,CA  95209 (209)952-6147.  

 

Số:9237HD.TM/TB  

TRI NIỆM ÂN ĐỨC Cố Trưởng Lão Hòa Thượng thượng 

TRÍ hạ HIỀN Kính Gỡi : -Hoà Thƣợng THÍCH CHƠN MINH ;Trƣởng Ban Tổ Chức 

Tang Lễ -Chƣ Tôn Đức Tăng Ni trong Môn Đồ Pháp Quyến . NAM MÔ TIẾP DẪN 
ĐẠO SƢ A DI ĐÀ PHẬT . Ngƣỡng Bạch Quý Ngài , Đƣợc tin “ Khấp Báo 

“ của BHDTƢ GĐPT VN tại Hoa Kỳ: Cố Hòa Thƣợng Trƣởng Lão THÍCH TRÍ HIỀN vị Ân Sƣ 

của Tổ Chức GĐPT chúng con vừa An Nhiên Thị Tịch,toàn thể Huynh Trƣởng, Đoàn Sinh 

các ngành,các cấp thuộc BHD GĐPT Miền Thiện Minh chúng con vô cùng bàng hoàng , 

xúc động; chúng con xin nghiêng mình Cung Vọng Đê Thành Nhất Tâm Đảnh Lễ - 

Nguyện Cầu : Giác Linh Cố Trƣởng Lão Hòa Thƣợng 

 CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC  

HÓA HIỆN TA BÀ – PHÂN THÂN TẾ ĐỘ 

Trong cùng Niềm Mất Mác Lớn Lao Chung , BHD chúng con xin đƣợc Tri Thành Kính Lễ 

và chia xẻ nỗi đau cùng quý Ngài trong Ban Tổ Chức – Môn Đồ Pháp Quyến trƣớc Niềm 

Kính Tiếc Vô Hạn đối với một đấng Ân Sƣ .  
Nguyện cầu Giác Linh Cố Trƣởng Lão Hòa Thƣợng Hộ Trì đến quý Ngài, Chƣ Tôn Đức 

Tăng Ni trong Môn Đồ Pháp Quyến : Pháp Thể Khinh An, Phật Sự Tang Lễ đƣợc Viên 
Thành .  

NAM MÔ TÂN VIÊN TỊCH : TỪ LÂM TẾ CHÁNH TÔNG , TỨ THẬP 
TỨ THẾ HÚY thượng TRÍ hạ HIỀN TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG 
GIÁC LINH . “ Thùy Từ Chứng Giám”  

Phật lịch2554,Stockton,ngày11tháng08năm2010 Trƣởng Ban Hƣớng Dẫn GĐPT Miền 

Thiện Minh Bản sao kính gửi :  

- Quý Thầy Cố Vấn Giáo Hạnh 

BHD Miền.  

-Ban Hƣớng Dẫn Trung Ƣơng 

“để kính thẩm tƣờng’’.  

- Quý GĐPT thuộc Miền “để 

dốc lòng cầu nguyện Và tùy 

nghi yểm trợ tang lễ’’  

-Hồ sơ. -Lƣu chiếu.  
 

ĐỒNG DUY Lê Ngọc Luôn  
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Chƣơng Trình LỄ TRUY NIỆM 

Tân Viên Tịch Giác Linh Hòa Thƣợng Thƣợng TRÍ Hạ HIỀN 

của Tổ Chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ 

Lúc 8:30 PM ngày 12/8/2010 

 

 HTr. và Đoàn Sinh GĐPT tề tựu 

 Cung nghinh Chƣ Tôn Đức Tăng Ni 

 Giới thiệu Chƣ Tôn Đức Tăng Ni (trong lúc cung nghinh quý Ngài quang lâm Giác Linh 

Đường) – (MCs) 

 Thông qua chƣơng trình 

 Lời Mở Đầu – (Htr. Sujàtà Tâm Phùng) 

 Cử bài ca chính thức GĐPT – (Htr. Nhƣ Thông) 

 Lời tác bạch của Ban Điều Hợp Lễ Truy Điệu – (Htr. Minh Hòa) 

 Tuyên đọc Hành Trạng Cố Hòa Thƣợng – (Htr. Minh Tuấn) 

 Đọc Khấp Nguyện – (Htr. Nguyên Tịnh) 

 Điếu Văn của Gia Đình Phật Tử Việt Nam Tại Hoa Kỳ - (Htr. Nguyên Lưu) 

 Lễ Thọ Tang trên Kỳ Hiệu của GĐPT – (MC cung thỉnh Chư Tôn Đức gắn Tang) 

 Đạo Từ của Chƣ Tôn Đức Chứng Minh – (Cung thỉnh HT Thượng Thủ & HT Thích Nguyên 

Hạnh) 

 Lễ Cầu Nguyện Giác Linh Hòa Thƣợng Cao Đăng Phật Quốc – (Cung Thỉnh Quý TT Thích 

Hạnh Tuấn, Thích Từ Lực, Thích Pháp Trí, ĐĐ Thích Đạo Quảng xướng lễ) 

 Đọc điện thƣ của các GĐPT – (Htr. Quảng Tịnh) 

 Dâng lời cảm niệm lên Giác Linh Ôn  (tắt đèn; dung đèn nến) 

o Đại diện GĐPT pháp Quang 

o Đại diện Hội Đồng Chỉ Đạo & Giám Sát GĐPTVN tại Hoa Kỳ 

o Đại diện Ban Hƣớng Dẫn Trung Ƣơng GĐPTVN tại Hoa Kỳ 

o Đại diện Hội Đồng Điều Hợp Trung Ƣơng GĐPT thuộc Giáo Hội Tăng Già Trên 

Thế Giới 

o Đại diện Ái Hữu Vĩnh Nghiêm 

o Đại diện Ban Hƣớng Dẫn GĐPT Miền Tịnh Khiết 

 

(Có 2 bài hát – HTr. Diệu Phƣơng với bài “Thầy Ơi”; Chị Thùy Linh với bài “Kính Mến 

Thầy”) 

 

 Lời cảm tạ của Ban Điệu Hợp Lễ Truy Điệu – (Htr. Đồng Thái) 

 Kết dây than ái (Chư Tôn Đức sẽ hướng dẫn Đoàn Viên GĐPT đi nhiễu quanh Kim Quan 

Ngài.  Sau khi các Ngài trở về Tăng xá, GĐPT kết dây thân ái) 
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Chúng con xin đƣợc mạn phép đọc điện thƣ phân ƣu của các Gia Đình Phật Tử khắp nơi 

trên cõi Hoa Kỳ: 

 Hội Đồng Chỉ Đạo và Giám Sát GĐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ 

 Ban Hƣớng Dẫn Trung Ƣơng GĐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ 

 Ban Hƣớng Dẫn các Miền:  Tịnh Khiết, Thiện Minh, Quảng Đức và Thiện Hoa 

 Đoàn Cựu Huynh Trƣởng và Đoàn Sinh San Jose 

 Các Đơn Vị Gia Đình Phật Tử thuộc Miền Tịnh Khiết:   

- Viên Giác (Oklahoma City, OK),  - Vạn Hạnh (New Orleans, LA), 

- Quang Minh (Albuquerque, New Mexico),  - Tịnh Giác (Wisconsin), 

- Huyền Quang (Houston, TX),    - Linh Sơn (Houston, TX), 

- Phổ Đà (Houston, TX),     - Bửu Quang (Wichita, KS), 

- Phổ Hiền (Kansas City, KS),    - Trí Phổ (Wichita, KS), 

- Trúc Lâm (Chicago, IL),     - Phổ Môn (Iowa), 

- Minh Đức (Oklahoma City, OK)   - Thiện Ái (Baton Rouge, LA), 

- Thiên Ân (Blaine, MN),    - Bát Nhã (Little Rock, AR) 

- Linh Quang (Lincoln, NE) 

 Các Đơn Vị Gia Đình Phật Tử thuộc Miền Thiện Minh: 

- A-Nô-Ma (Milpitas, CA),    - Chánh Hòa (Heyward, CA) 

- Minh Quang (Portland, OR)   - Chánh Đức (Heyward, CA) 

- Liễu Quán (Seattle, WA)    - Dƣợc Sƣ (Seattle, WA) 

- Liên Hoa (Tacoma, WA) 

 Các Đơn Vị Gia Đình Phật Tử thuộc Miền Quảng Đức: 

- Long Hoa (Los Angeles, CA)   - Phổ Đà (Santa Ana, CA) 

- Huyền Quang (San Bernardino, CA)  - Giác Ân (Santa Ana, CA) 

- Hƣớng Thiện (San Diego, CA)   - Thiện Thanh (Long Beach, CA) 

- Nhất Tâm (Phoenix, AZ)    - Trúc Lâm (Garden Grove, CA) 

- Ni-Liên (Honolulu, HI) 

 Các Đơn Vị Gia Đình Phật Tử thuộc Miền Thiện Hoa: 

- Thiện Sinh Giác Hoàng (Washington DC) - Thiện Sinh Liên Hoa (N. Carolina) 

- Hoa Nghiêm (Virginia)    - Vạn Hạnh (N. Carolina) 

- Huệ Quang (Virginia)    - Trúc Lâm (Georgia) 

- Thiện Sinh Pháp Hoa (Pennsylvania) 

 

Với Nội Dung của điện thƣ nhƣ sau: 

"Chúng con huynh trƣởng và đoàn sinh các Cấp thuộc Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa 

Kỳ:  Tâm thành đảnh lễ Tân Viên Tịch Giác Linh Hòa Thƣợng thƣợng TRÍ hạ HIỀN CAO 

ĐĂNG PHẬT QUỐC." 
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ĐIẾU VĂN 

TƢỞNG NIỆM CỐ HÕA THƢỢNG THÍCH TRÍ HIỀN 
Phúc-Thiện Ngũ Duy Thành 

 

Hỡi ơi! 
Trầm hƣơng tỏa khói 
Đàn Lễ trang nghiêm 
Tòan thể Áo Lam chúng con cùng dâng Lễ khấn nguyền 
Ngƣỡng mong giác linh Thầy về đây chứng giám 

Ôi! 
Hoa sầu khép cánh, Nhạc buồn cƣ tang 
Nhớ thuở nào, 
Thầy thừa hành Phật sự khắp Bắc Nam 
Túi vải thô đựng hành trang y báu 
Tâm từ bi chứa tƣ tƣởng siêu quần 
Từ Hà Nội đến Saigon 
Qua Nhật Bản sang Hoa Kỳ 
Không chỗ nào thiếu dấu chân Thầy cả 

Nhƣng hỡi ơi! 
Thầy đã lìa dƣơng thế 
Bỏ chúng con, Gia Đình Phật Tử lại trần gian 
Thầy ra đi để thƣơng tiếc vô vàn 
Chúng con ở lại khóc Thầy trong truy niệm 

Nhớ năm xƣa, suốt đời Thầy hy sinh tận tụy 
Xuôi ngƣợc Bắc Nam 
Phục vụ Đạo, cứu độ Đời 
Nhất là dìu dắt tuổi trẻ Phật Giáo ngày mai 
Thầy thành lập, Cố Vấn, Chỉ Đạo Gia Đình Phật Tử 
Vận động cho sự Thống Nhất, bảo trợ Đại Hội I, năm một chín tám ba (1983) 
Thầy luôn mãi quên mình lo cho Đạo 
Tam Bộ Nhất Bái cho sự hợp nhất của chúng con  
Có khó khăn, đến, Thầy sẽ giúp 
Và nhƣ vậy Đại Hội VII mới ở Pháp Quang (2004) 
Thầy luôn bảo bọc cho Gia Đình Phật Tử  
Gần đây nhất, Thầy mong Cờ Hoa Sen phất phới 
Nhƣng ƣớc nguyện chƣa thành, Thầy đã bỏ chúng con 

Ngƣỡng Bạch Thầy,  
Dù giờ đây Thầy không còn hiện diện bằng hình hài 
Giác linh Thầy linh thiêng xin về đây chứng giám 
Gia Đình Áo Lam chúng con đồng tâm đảnh Lễ 
Cầu nguyện Chƣ Phật mƣời phƣơng tiếp độ 
Giác Linh Thầy về miền Cực Lạc 
Xác thân Thầy thoát kiếp luân hồi 
Đại Gia Đình Phật Tử chúng con cúi đầu suy tƣởng niệm 

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƢ A DI ĐÀ PHẬT  
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LỄ TRUY-NIỆM CỦA GĐPT VIỆT NAM TẠI HOA-KỲ 
 

 

Đại diện GĐPT Pháp-Quang. 

 

Nam-Mô Bổn Sƣ Thích-Ca Mâu-Ni-Phật 

 

Kính Bạch Chƣ Tôn Đức 

Kính lạy Giác Linh Thầy. 

 

Con không đƣợc  quy-y với Thầy.   Con không đƣợc theoThầy từng bƣớc Trên Con 

Đƣờng Hoa Sen Trắng.  Con cũng không đƣợc Thầy giao cho chức vụ gì quan trọng 

trong Chùa vì con lúc nào cũng mãi lo nấu nƣớng cho các em.  

 

Nhƣng con cảm nhận đƣợc giấc mộng to tát của Thầy, một buổi chiều giá lạnh, trong 

Niệm Phật Đƣờng đơn sơ.  Giấc mộng mà hai Thầy, trò gắn bó với nhau, dù trải qua 

bao phong ba bão táp:  “Đó là nhìn thấy lá cờ Phật-Giáo tung bay khắp năm châu, 

bốn  bể”.   Giờ thì Thầy rũ áo ra đi, còn lại, với mộng ƣớc dang dở, thì có nghĩa lý gì 

nữa Thầy nhỉ! 

 

Sau 31 năm sống dƣới hình bóng của Thầy, giờ đây con phải tập sống môt mình.  

Còn đâu ly càfê đắng môi, mà mỗi sáng Thầy, trò dậy sớm để tƣới cây, đào đất, hốt 

rác.  Còn đâu những giây phút nghe Thầy kể chuyện, chuyện Hòa Thƣợng Tố Liên 

tiếp Đức Từ Cung, chuyện Tổ Vĩnh-Nghiêm, chuyện dầm mình dƣới tuyết ở Đông 

Hải-Tự Tokyo, chuyện Thiền Sƣ xuống núi giúp dân tị-nạn và còn nhiều, rất nhiều 

chuyện khác nữa. 

 

Mai này con có muốn nói chuyện, thì chỉ nói với một mình con mà thôi.  Có chăng 

Thầy, trò mình nói chuyện với nhau qua tâm linh Thầy nhỉ. 

 

Nam-mô A-Di-Đà Phật 

 

Đoan-Ngọc Nguyễn Thị Hải-Vân 
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CẢM NIỆM 

Trƣớc linh sàng nghi ngút khói hƣơng, ngƣời học trò nhỏ, đại diện cho tứ chúng đang tu học tại chùa Phổ Từ, 

tiểu bang California, xin kính cẩn cúi đầu bái lạy giác linh Sƣ Ông, hoan hỷ cho con có đôi lời bộc bạch. 

Kính bạch Sƣ Ông 

Con không hút thuốc, nhƣng xin dâng một điếu để Sƣ Ông nhàn lãm.  

Con không rành chuyện văn chƣơng, vì vậy, xin  cung kính đọc lại lời phát biểu ứng khẩu của Thầy, vào 10 

năm trƣớc, ngay ở chốn này để Sƣ Ông mỉm nụ cƣời hiền, trách nhẹ, chú này nhiều chuyện: 'Những gì tôi 

muốn nói thì hòa thƣợng Tâm Châu đã nói, Những gì để cầu chúc cho quý Anh Chị thành công thì thầy 

Chính Tiến thân thuộc nhất của quý Anh Chị trong vai trò cố vấn giáo hạnh cho đến gia trƣởng cũng đã nói.  

Cả hai nguời đã nói đến tất cả. Riêng tôi, chỉ mong sao lần Hội Ngộ này, quý Anh Chị vạch ra con đƣờng: 

Làm sao thích hợp với Hoàn cảnh phƣơng tiện của mình. Làm sao đáp ứng đƣợc yêu cầu của các Em ở trong 

nuớc và Làm sao đáp ứng đƣợc tổ chức Gia dình Phật tử Việt nam ở hải ngoại. Gia đình Phật tử phải là một 

cơ cấu giáo dục, cơ cấu giáo dục Hòan thiện, cơ cấu giáo dục Hòan toàn không mang màu sắc chính trị, màu 

sắc cá biệt. Nhất là trên đất Mỹ này, chỉ những tổ chức nào đáp ứng đƣợc những yêu cầu, những nhu cầu 

khẩn thiết của thời đại và đất nƣớc Mỹ thì tổ chức đó luôn sống và vững tiến trên con đuờng thực hiện những 

chƣơng trình của họ.' 

Lời thầy rõ ràng, sáng suốt, vạch ra con đƣờng cho chúng con đi. Lời thầy khiêm cung, nhỏ nhẹ lại gói trọn 

sự chân thành, tha thiết, đầy thƣơng yêu của kẻ dẫn đƣờng, của bậc đạo sƣ. 

Nhớ lại năm nào: Không có  những lời khuyến khích của Thầy trong Đại hội kỳ trƣớc ở tại Pháp Quang, chắc 

gì “Đậm Nét Tình Lam” có cơ may góp mặt với Đời? 

Từ đây, thiếu bóng hình Thầy, việc Hợp Nhất không biết có ngày nào thành tựu đƣợc? 

Con bối rối vô cùng. Con bồi hồi xúc động.  Sƣ Ông ra đi, ở tuổi thất tuần, đã yên danh yên phận.  Chúng 

con ở lại biết trông cậy vào ai? Ngó trƣớc nhìn sau, ôi!  cô quạnh, cả một bầu trời cô quạnh.  

Mình hạc xƣơng mai, căn nhà cũ nằm yên chờ đợi chủ, văn chƣơng bác học, cất tiếng lên nhƣ hổ rống rồng 

gầm, phất cao cờ Hoa Sen Trắng, vì đàn em mà xây dựng tƣơng lai.  Hình bóng đó nhƣ vẫn còn lãng vãng, 

lời khuyên này tợ thƣớc ngọc khuôn vàng.  Một bậc chân tu.  Một đời khổ hạnh.  Sƣ Ông ơi, hạ lạc phƣơng 

nào?  Cho chúng con đƣợc cúi đầu, còn có cơ hội nghe lời dạy bảo.  Cho chúng con nối bƣớc hạnh nguyện 

cao quý của Thầy.  Vì đạo, vì đời, vì tƣơng lai tuổi trẻ, ta đi lên trong tiếng hát oai hùng - Hoa Sen Trắng, 

muôn đời Hoa Sen Trắng.  Vui tình Lam, muôn thuở, có tình Lam. 

Nam mô từ Lâm Tố chánh tông, tứ thập tứ thế, Đệ nhất Phó thƣợng thủ Giáo hội Phật Giáo (Tăng Già) Việt 

Nam Trên Thế Giới*, Tọa chủ chùa Pháp Quang, Trung tâm Phật giáo Khuông Việt, Cố Vấn Giáo Hạnh Ban 

Hƣớng Dẫn Trung Uơng GĐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ, húy thƣợng Trí hạ Hiền, Đại lão Hòa thƣợng Giác 

linh. 

Thích Từ Lực 

 

 
 

*Hòa Thƣợng Thích Tâm Châu Truy phong sau khi Sƣ Ông viên tịch. 
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LỜI CẢM TẠ LỄ TRUY NIỆM 

 
Kính Bạch Chƣ Tôn đức, kính quý huynh trƣởng, Đoàn sinh GĐPT 

 

Chúng con đê đầu dảnh lễ chƣ tôn đức đã bi mẫn quang lâm Giác Linh Đƣờng, 

chứng minh lễ truy diệu ân sƣ của chúng con: Cố Hòa Thƣợng thƣợng Trí hạ Hiền đã 

xã nhục thân qui hồi Phật quốc lúc 4 giờ 30 chiều ngày 8 tháng 8 năm 2010, nhằm 

ngày 28 tháng 6 năm Canh Dần  

Kính bạch chƣ tôn đức, kính thƣa chƣ liệt vị, 

Mặc dù ân sƣ chúng con, Hòa Thƣợng thƣợng TRÍ hạ HIỀN đã thuận thế vô 

thƣờng, thâu thần tịch diệt, hình ảnh này, công hạnh này, và ân đức này chúng con 

nguyện tiếp nối noi theo phát tâm tu học, hành đạo sống đạo, thăng hoa cuộc sống.  

Chuyển lửa bi thƣơng ngày hôm nay thành niềm tin vững mạnh trên con đƣờng sen 

trắng để đền đáp ân đức sâu dầy giáo dƣỡng của Hòa thƣợng ân sƣ. 

Chúng con cũng nhân dịp này tri thành kính lễ cùng chƣ tôn đức trong ban tổ 

chức tang lễ và môn đồ pháp quyến.  Xin quý ngài nhận cho toàn thể Htr và đoàn sinh 

GĐPT VN tại Hoa Kỳ đƣợc đảnh lễ tam bái để tỏ lòng sám hối và biết ơn sâu xa đến 

quý chƣ Tôn Đức Tăng Ni đã bỏ các phật sự tại trụ xứ về đây tận tâm, tận lực lo việc 

tang lễ cho ân sƣ chúng con đƣợc thành tựu viên mãn. 

Sau cùng, tuy chúng con đã tận tâm tận lực trong buổi lễ Truy điệu hôm nay nhƣng 

“Lực Bất Tòng Tâm” không thể tránh đƣợc sơ xuất, xin quý ngài bi mẫn hoan hỷ cho 

chúng con. 

Nam Mô Bổn Sƣ Thích Ca Mâu Ni Phật 
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Vài Nét Về Lễ Truy Niệm 

Cố Hòa Thƣợng ÂN SƢ Thƣợng TRÍ Hạ HIỀN 
 

Vào chiều Chủ Nhật ngày 8 tháng 8 năm 2010, sau một buổi sinh hoạt thƣờng lệ, tin sét đánh lan 

nhanh đến anh chị em huynh trƣởng khắp nơi qua điện thoại và email: “Sƣ Ông Trí Hiền đã viên 

tịch.”  Có ngƣời nhận đƣợc tin đau buồn nầy sau khi vừa về đến nhà, có ngƣời thì đang trên đƣờng 

lái xe.  Ai nghe tin cũng bị sốc, bàng Hoàng xúc động.  Riêng tôi, tôi vẫn chƣa tin nhƣ thế, bởi hôm 

về dự tang lễ của Htr. Diệu Sáng, Thầy đang còn rất khỏe mạnh, giọng nói vẫn bình thƣờng nhƣ 

ngày nào, vã lại cũng mới đƣợc hầu chuyện Thầy qua điện thoại hôm thứ Ba vừa qua. Tôi đành hỏi 

Danh, ngƣời em báo tin cho tôi, “Bác sĩ đã xác định chƣa?”… Thế là tôi phải đành báo hung tin nầy 

đến các Anh Chị khác… thật quá đột ngột… vô thƣờng có mặt trên mọi ngỏ nghách, trên từng 

mạng sống, sự sống… 
 

 
 

Thế rồi không biết làm gì hơn trƣớc tin Thầy ra đi ngoài việc thu xếp về Chùa Pháp Quang, Grand 

Prairie, Texas, để nhìn hình dáng nhỏ nhắn của Thầy lần cuối - dốc tâm cầu nguyện – cung tiễn giác 

Linh Thầy về nơi miên viễn tịnh an của Đức Phật A Di Đà. 

 

Sân Chùa Pháp Quang bây giờ tấp nập 

ngƣời qua lại, nhƣng không thể đảo ngƣợc 

cảnh thê lƣơng đột ngột phủ xuống chốn 

già lam nầy. Sinh Hoạt Đƣờng bây giờ đã 

biến thành Giác Linh Đƣờng để tôn trí di 

ảnh của Thầy; Phật tử vào đảnh lễ không 

khỏi bùi ngùi xúc động rơi lệ trƣớc con 

ngƣời nhỏ nhắn đang nằm bất động trong 

Quan Tài. Và Thầy đã nằm đó suốt mấy 

ngày liền để cho Phật tử, đệ tử, ngƣời thân 

và đồng đạo về khấn vái.  Riêng anh chị em 



 

 

Trang 32 

 

  

trong Gia Đình Phật Tử thì đƣợc Ban Tang Lễ cho tổ chức một buổi Lễ Truy Niệm vào tối thứ Năm 

trƣớc khi cung tiễn Thầy đến nơi Lễ Trà Tỳ vào sáng hôm sau. 

 

Tối hôm ấy, có đông đảo anh chị em huynh trƣởng tựu về từ khắp nơi nhƣ California, Washington 

DC v.v., có đủ các đại diện của Hội Đồng Chỉ Đạo & Giám Sát GĐPTVN tại Hoa Kỳ; Ban Hƣớng 

Dẫn Trung Ƣơng GĐPTVN tại Hoa Kỳ; Các Ban Hƣớng Dẫn Miền Tịnh Khiết, Thiện Minh, Quảng 

Đức và Thiện Hoa; Các Đơn Vị GĐPT Miền Tịnh Khiết; Ban Điều Hợp Trung Ƣơng GĐPT thuộc 

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới; Ái Hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm; và đông đảo huynh 

trƣởng và đoàn sinh GĐPT Pháp Quang.  Ngoài ra còn có một số Phật tử tại đạo tràng Pháp Quang 

và địa phƣơng cùng tham dự.  Buổi Lễ Truy Điệu đƣợc sự chứng minh của Đại Lão Hòa Thƣợng 

Thích Tâm Châu - Thƣợng Thủ Giáo Hội PGVN Trên Thế Giới và Chƣ Tôn Đức Hòa Thƣợng 

Thích Nguyên Hạnh, Hòa Thƣợng Thích Quảng Thanh, Thƣợng Tọa Thích Hạnh Tuấn, Thƣợng 

Tọa Thích Pháp Trí, Thƣợng Tọa Thích Từ Lực và Đại Đức Thích Đạo Quảng. 

 

 
 

Sau phần mở đầu về ý nghĩa buổi Lễ của Htr. 

Sujàtà Tâm Phùng, tất cả anh chị em lễ phục chỉnh 

tề, trang nghiêm hƣớng về biểu tƣợng của Gia 

Đình Phật Tử Việt Nam đồng cử bài ca Sen Trắng. 

Kế đến, Htr. Minh Hòa, Chủ Tịch 

HĐCĐ&GS/GĐPTVN/HK, dâng lời tác bạch 

thỉnh cầu Chƣ Tôn Giáo Phẩm chứng minh và chủ 

trì Lễ Truy Niệm. Tiếp theo, Htr. Minh Tuấn, 

Trƣởng Ban HD Miền Tịnh Khiết, tuyên đọc hành 

trạng của Cố Hòa Thƣợng Ân Sƣ – cảm niệm tình 

thƣơng vô bờ và ghi ơn giáo dƣỡng, bảo bọc, che 

chở mà Cố Hòa Thƣợng Ân Sƣ đã dành cho 

GĐPTVN tại Hoa Kỳ trong suốt hơn 30 năm qua. 
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Trƣớc Giác Linh Hòa Thƣợng Ân Sƣ, dƣới khung cảnh trang nghiêm xúc động, Htr. Nguyên Tịnh, 

Trƣởng Ban HDTƢ/GĐPTVN/HK, đại diện tập thể Áo Lam tại Hoa Kỳ đọc lời Khấp Nguyện: 

Chúng con Nguyện biến niềm đau mất mát to lớn này thành hành động dõng mãnh qua việc: 

1. Kế tục xứng đáng Bồ Đề Hạnh Nguyện mà Hòa Thƣợng Ân Sƣ đã Suốt Đời Dâng Hiến 

Cho, Vì, Với sự Quang Huy của Chánh Pháp. Sự kiện Hành Trì Tam Bộ Nhất Bái, Đức 

Bồ Tát Quán Thế Âm hồi năm đầu của thế kỷ 21, là một minh chứng về Tâm Nguyện 

Cao Cả mà Hòa Thƣợng Ân Sƣ đã mong cầu: về nền Hòa Bình của Nhân Loại, sự An 

Lạc của Dân Tộc, niềm Hạnh Phúc của Quê Hƣơng; nhất là sự Thanh Tịnh của Tăng 

Đoàn và sự Hòa Hợp của Tứ Chúng Đệ Tử Phật. 

2. Nhất Tâm Phụng Hành Di Giáo của Hòa Thƣợng Ân Sƣ, bởi Tâm Thƣ Luân Lƣu đề 

ngày 01.11.2007 với nội dung: "Hãy Phất Cao Ngọn Cờ SEN TRẮNG Cho Khỏi Thẹn 

Với Lòng, Với Tổ Chức, Với Dân Tộc và Đạo Pháp" - Vì đây, chính là tấm lòng của 

Hòa Thƣợng Ân Sƣ dành cho Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ trong hơn 30 năm 

xây dựng, kiện toàn và phát triển, mà Ngài - vẫn mãi là tấm gƣơng soi sáng bƣớc đi lên 

của Đoàn Thể Áo Lam chúng con trong sứ mệnh - Làm Đẹp Đời Thơm Đạo. 

Và với giọng trầm hùng rung cảm của Htr. Nguyên Lƣu, Thành Viên Ban Huynh Trƣởng Tham 

Vấn BHD Miền Tịnh Khiết, trong phần Điếu Văn, đã diễn tả sự thƣơng tiếc vô biên của đại gia đình 

Áo Lam tại Hoa Kỳ khiến cho anh chị em hiện diện thêm bùi ngùi xúc động. 

“… Thầy đã lìa dương thế 

Bỏ chúng con, Gia Đình Phật Tử lại trần gian 

Thầy ra đi để thương tiếc vô vàn 

Chúng con ở lại khóc Thầy trong truy niệm…” 
 

Tiếp theo là những cánh cờ Sen Trắng của 

các Đơn Vị hiện diện từ Trung Ƣơng đến địa 

phƣơng đƣợc giƣơng cao để Chƣ Tôn Giáo 

Phẩm gắn Tang - Thọ ân đức sâu dày của Cố 

Hòa Thƣợng Ân Sƣ - Cầu xin Ngài soi sáng 

và hộ trì cho tập thể Áo Lam có đủ nghị lực 

để học và hành theo những hạnh nguyện của 

Ngài.  

Trƣớc phần Lễ Cầu Nguyện Giác Linh Cố 

Hòa Thƣợng Ân Sƣ cao đăng Phật quốc do 

quý Thầy Đạo Quảng, Hạnh Tuấn và Từ Lực 

chủ xƣớng, anh chị em đƣợc Hòa Thƣợng Thƣợng Thủ Thích Tâm Châu và Hòa Thƣợng Thích 

Nguyên Hạnh ban pháp từ.  Quý Ngài kêu gọi anh chị em hãy vì sự thƣơng yêu của Cố Hòa Thƣợng 

Thích Trí Hiền làm thế nào duy trì và phát triển Tổ Chức GĐPT về chung một khối hầu đáp ứng 

đƣợc phần nào Hoài bảo của Ngƣời đã ôm ấp bấy lâu nay.  

Với lòng thƣơng trải rộng cho GĐPTVN tại Hoa Kỳ, đa phần ai cũng đã đƣợc ít nhất một duyên 

lành thọ ân của Cố Hòa Thƣợng Ân Sƣ, cho nên trong Lễ Truy Niệm các Đơn Vị GĐPT không về 
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Thọ Tang đƣợc cũng đã gửi những điện văn về đảnh lễ Ngài. Những lời “thƣơng tiếc khóc Thầy” 

nầy do Htr. Tổng Thƣ Ký BHDTU/GĐPTVN/HK tóm tắt dâng lên trƣớc Giác Linh Cố Hòa Thƣợng. 

Trong lúc đó, những ngọn nến đƣợc thắp lên, mỗi ngƣời cầm một ánh nến tỏa sáng lung linh giữa 

Giác Linh Đƣờng tạo khung cảnh đang trang nghiêm cảm động lại tăng thêm sự thiêng liêng mầu 

nhiệm. Vừa lúc đó tiếng hát ngọt ngào của cô Trịnh Thùy Linh, ngƣời đệ tử thân tín của Thầy, cất 

lên làm rung cảm mọi ngƣời qua bài hát “Kính Mến Thầy”.  Tiếp theo đó, chị Đoan Ngọc Nguyễn 

Thị Hải Vân, ngƣời đã sát cánh bên Thầy chăm lo Phật sự tại chùa Pháp Quang mấy mƣơi năm qua, 

dâng lời cảm niệm và nhắc lại những kỷ niệm thân thƣơng trong lúc học Đạo và giúp Thầy chăm lo 

Phật sự của Chùa.  Rồi lần lƣợc các Huynh Trƣởng Minh Hòa, Nguyên Tịnh, Sujàtà Tâm Phùng, 

Nguyên Kim Nguyễn Đóa, Phúc Đạt Trần Minh Phƣơng (Ái Hữu Vĩnh Nghiêm) và Quảng Độ - đại 

diện của các Đơn Vị và BHD dâng lời cảm niệm tiếc thƣơng và chia xẻ những kỷ niệm bên Thầy từ 

khi Thầy đến Washington DC vào năm 1978 cho đến nay. Tất cả những kỷ niệm thân thƣơng ấy 

nhƣ là những hình ảnh sống động ghi đậm trong thâm tâm mỗi ngƣời để làm động lực đi tới mỗi lúc 

đối diện với những “ngả nghiêng” của cuộc đời hay lúc bị chùng chân trên đƣờng bƣớc phụng sự Tổ 

Chức GĐPT. Bên cạnh đó, lời hát “Thầy Ơi” do Htr. Diệu Phƣơng (Ban Viên BHD Miền Tịnh 

Khiết) cất lên nhƣ những lời thƣơng tiếc vô vàn và sự cảm xúc của Thƣợng Tọa Từ Lực khi dâng 

lời cảm niệm đã làm cho mọi ngƣời càng cảm nhận thêm ân đức của Thầy thật sâu dày.  

Hơn ba giờ đồng hồ đã qua, anh chị em đã ngồi tƣởng nguyện trƣớc Giác Linh Thầy mà lòng chẳng 

muốn rời xa không cảnh thiêng liêng và cảm động ấy, bởi ai cũng biết rằng mỗi khi đứng dậy là 

không còn đƣợc giây phút gần gũi bên Thầy nữa. Tiếc rằng, Ban Tổ Chức Tang Lễ cần phải chuẩn 

bị cho buổi Lễ Di Quan vào sáng sớm mai nên anh chị em đành phải ngậm ngùi chia tay Thầy.  

Trƣớc khi rời khỏi Giác Linh Đƣờng, Htr. Đồng Thái đại diện Ban Tổ Chức Lễ Truy Niệm dâng lời 

cảm tạ lên Chƣ Tôn Đức và Quan Khách. Sau đó, anh chị em nhẹ nhàng đứng lên kết thành một 

vòng tròn để cùng kết Dây Thân Ái với Cố Hòa Thƣợng Ân Sƣ và cùng đi nhiễu quanh Kim Quan 

của Ngài để đảnh lễ và ghi nhớ dung mạo của Ngài lần cuối. 

Kính bạch Giác Linh Thầy, 

Trong lúc ghi lại những dòng nầy, con thấy rõ nụ cƣời hiền hòa, ánh mắt sâu thẳm, khuôn mặt gầy 

gò và thân hình ốm yếu của Thầy đang hiện diện trƣớc mặt con; nhất là hình ảnh của Thầy gần đây 

trong những ngày lo tang sự của Htr. Diệu Sáng. Con vẫn còn nhớ rất rõ hình ảnh của Thầy trong 

ngày ấy - Thầy thản nhiên nhƣng có lộ nét thƣơng tiếc về ngƣời đệ tử yêu quý của Thầy. Giờ phút 

nầy con vẫn còn nghe văng vẳng bên tai giọng nói trong trẽo của Thầy khi lần cuối cùng con đƣợc 

hầu chuyện cùng Thầy. Con thiết nghĩ giờ đây Thầy đã an nhiên về bên cảnh giới Đức Phật A Di 

Đà, kính xin Thầy gia hộ cho tất cả anh chị em chúng con có đủ nghị lực để vƣợt qua thảm cảnh 

phân hóa hiện nay mà GĐPTVN tại Hoa Kỳ đang đối diện. 

Nam Mô Từ Lâm Tế Chánh Tông Tứ Thập Tứ Thế Cố Giác Linh Hòa Thƣợng ÂN SƢ thƣợng TRÍ 

hạ HIỀN thùy từ chứng giám. 

Kính cẩn 

Quảng Tịnh Nguyễn Chí Thanh 
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DIỄN-ĐÀN VMN - Tuần thứ 15  

THỨ BA, 17 AUGUST 2010 20:29 THIỆN HIỀN DƢƠNG XUÂN NHƠN 

Kính thưa Quí ACE Lam-viên, 

Chúng ta vừa mất đi một Vị Ân-Sư kính  mến: Hòa-Thượng Thích Thượng TRÍ Hạ HIỀN. Trước hết, 

DIỄN-ĐÀN VMN xin cung kính thỉnh-cầu Quí ACE dành một phút mật niệm để quán-tưởng đến 

Thầy . 

Thầy ra đi vào một chiều ngày Chủ Nhật, ngày 8 tháng 8 năm 2010, lúc 14:30, trước sự ngỡ-ngàng 

của các huynh-trưởng và đoàn-sinh GĐPT Pháp-Quang.  Thầy đã chọn một lối ra đi rất nhẹ-nhàng, 

với số tuổi đời bảy mươi bốn và số tuổi lạp là sáu mươi sáu.   

Cuộc đời tu hành của Thầy đã để lại cho Đời và Đạo hai công-trình xây cất bổ-ích. Từ chùa Viên-

Giác tại Biên-Hòa, miền Nam Việt-Nam ( vào khoảng sau năm 1954 ) cho đến chùa Pháp-Quang 

tại Grand Prairie, thuộc tiểu-bang Texas (từ năm 1980 cho đến nay ).  Thầy cũng không quên xả 

mình qua những công-tác xã-hội như việc tiếp tay với Pháp-sư Giác-Đức vào năm 1978, thành-lập 

Buddhist Social Service đón tiếp dân Việt tị-nạn tại Washington D.C., tổ-chức cứu-trợ nạn-nhân 

bảo Katrina ở New Orleans, Louisiana, vào năm 2005, v.v… Điều đáng chú-ý nhất là Thầy rất lưu-

tâm vào việc bảo-trợ cho mọi sinh-hoạt giáo-dục của tổ-chức Gia-Đình Phật-Tử ở Hoa-Kỳ.  Những 

đơn-vị từ miền Bắc xuống Nam như Trúc-Lâm (PA), Giác-Hoàng, Huyền-Quang, Quang-Minh, Bồ-

Đề, Vạnh-Hạnh, và Minh-Đức,… đều có sự cố-vấn và chỉ-đạo của Thầy, trong các giai-đoạn thành-

lập. Trên bình-diện tổ-chức trung-ương, Thầy đã tiên-phong bảo-trợ Trại Họp Bạn Quảng-Đức 

năm 1981.  Năm 1982, Thầy lại bảo-trợ Đại-Hội và Ban Hướng-Dẫn Trung-Mỹ được hình thành. 

Kế đến năm 1983, Khóa Hội-Thảo Huynh-Trưởng Toàn Quốc Hoa-Kỳ được triệu tập, và sau đó 

được biến thành Đại-Hội Huynh-Trưởng Toàn Quốc Hoa-Kỳ, cũng được sự bảo-trợ nhiệt-tình của 

Thầy. Sau cùng, vào tháng tư năm 2004, dưới sự đánh phá vô-minh của nhóm người bị lôi cuốn bởi 

danh tướng, Gia-Đình Phật-Tử Việt-Nam tại Hoa-Kỳ đã bị đẩy vào cuộc phân-hóa đầy tủi nhục.  

Chính vào lúc này, Thầy đã mạnh dạn trực-diện với vô-minh, bảo-trợ cho Đại-Hội Huynh-Trưởng 

Toàn Quốc Koa-Kỳ kỳ VII được thành-tựu viên-mãn . 

Giờ đây, Thầy đã ra đi … Nhớ lại những năm tháng qua, mỗi khi Thầy về thăm chúng ta, bài 

hát   “KÍNH MẾN THẪY“ chúng ta vẫn thường hát để đón chào Thầy.  Bài hát đó vẫn còn có ý-

nghĩa khi hát để tưởng nhớ đến Thầy, những ấn tượng mà Thầy đã thực-sự gieo vào tâm khảm 

chúng ta . 

 

DIỄN-ĐÀN VMN 

 

http://www.gdptvn-hoaky.com/quantri-dieuhanh/din-an-vn-m-ngh/486-din-an-vmn-tun-th-15.html
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CẢM NIỆM VỀ SƢ ÔNG. 
                                                                                                   Tâm Giác Tâm 
  

Tôi hay tin Sư Ông tịch từ một nhắn tin trong điện thoại của Chị Tâm Phùng. Nghe xong tôi hơi 

bàng hoàng. Cảm giác đầu tiên là tôi không tin lổ tai mình. Tôi gọi lại cho chị Tâm Phùng không 

được, tôi gọi một vòng lên chùa, qua Cali cho các anh. Nhưng không ai bắt phone cả. Tôi gọi lên 

chùa Việt Nam để báo cho Hòa Thượng Viện Chủ, gặp thầy Chân Lễ, tôi hỏi Thầy có biết tin Sư 

Ông Trí Hiền đã tịch. Thầy hỏi tôi xác định hai lần và yêu cầu tôi phải kiểm chứng lại trước khi báo 

cho Thầy Viện Chủ. Có lẻ Thầy cũng như tôi, quá bất ngờ đến độ không thể tin. Nhưng tôi hiểu chứ, 

trong cuộc đời vô thường này mọi chuyện đều có thể xảy ra. Nếu Sư Ông đã hết duyên hóa độ thì 

Ngài phải an nhiên ra đi thôi. Chỉ có điều tôi biết Thầy còn nhiều ước nguyện chưa thành lắm. Có 

lẽ một trong những ước nguyện đó là mong cho GĐPT được đoàn tụ dưới một mái nhà LAM 

chung. Chúng ta thấy rõ điều này trong lễ hạnh nguyện Tam Bộ Nhất Bái của Thầy để cầu nguyện 

cho sự thống nhất của GĐPT vào tháng 10-2010. Thầy lúc nào cũng thương yêu và lo lắng cho 

GĐPT, và cho các em nhỏ, cho tuổi trẻ Việt Nam. Thầy lúc nào cũng muốn tổ chức GĐPT tiếp tục 

được phát triển tốt đẹp, để tương lại tuổi trẻ còn luôn được tiếp xúc với nền Ðạo Lý tỉnh thức mầu 

nhiệm của Ðức từ phụ Thích Ca Mâu Ni và để các em còn giữ lại được những nét đẹp văn hóa của 

quê hương dân tộc Việt Nam. Dù bận rộn với nhiều Phật sự Thầy luôn luôn có mặt bên cạnh các em 

nhỏ khuyến tấn tu học. Vì lỡ cung thỉnh một số chư tăng về nhà thuyết pháp tối Thứ Năm nên tôi 

không thể về ngay với quý anh chị dự tang lễ của Thầy, tôi thật là nóng ruột. Sáng sớm Thứ Sáu tôi 

cùng Đại Ngu Ngũ Duy Dũng, đệ nhị Liên Đooàn Trưởng GĐPT Huyền Quang, lái xe về dự lễ trà 

tỳ. Tôi vào nhìn và lễ lạy Sư Ông lần cuối mà trong lòng vẫn cứ bâng khuâng, như tiếc nuối đã 

không về thăm Thầy và nói chuyện với Sư Ông về những tâm tư của mình... 

Kính bạch Sư Ông, ngay từ những lần đầu tiên gặp Sư Ông trên Washington D.C.-chùa Việt Nam 

vùng Hoa Thịnh Ðốn, khi sinh hoạt trong GÐPT Hoa Thịnh Ðốn, con đã thấy trong lòng mình phát 

sinh một niềm thương kính sâu xa. Con nhìn thấy Thầy luôn có ưu tư cho tuổi trẻ, tha thiết muốn tạo 

cơ hội để cho tuổi trẻ có dịp tiếp xúc với Ðạo của Từ Bi và Trí Tuệ. Sau đó, con được biết Thầy về 

hành đạo tại Houston, Texas và nhân duyên đưa đẩy, chỉ vài năm sau đó con cũng lại về Houston 

và sinh hoạt với đơn vị Huyền Quang do Thầy đứng ra khuyến tấn thành lập vài năm trước đó. Rồi 

cũng chính Thầy đã luôn theo dõi khuyến tấn các đơn vị GÐPT trong vùng Trung Mỹ chúng con lúc 

đó để rồi vào năm 1982, Ðại Hội Huynh Trưởng GÐPT Miền Trung Hoa Kỳ đã được tiến hành tổ 

chức với sự bảo trợ của Thầy. Từng bước, từng bước một, Thầy đã hướng dẫn, nâng đỡ, khuyến tấn 

chúng con trên con đường xây dựng tổ chức. Con còn nhớ có nhiều đêm Thầy trò thức rất khuya để 

tâm tình, để lo cho Phật sự và có những lúc Thầy đã phải chạy ngược chạy xuôi để vận động, lo 

lắng cho chúng con. Con thấy thương Thầy vì Thầy quá ốm yếu mà lại làm việc quá nhiều. Có nhiều 

lần con nhớ thay vì pha cà phê cho Thầy con đã pha một ly sửa đặc thật lớn và năn nỉ Thầy uống 

cho có sức khỏe. Con biết Thầy mặc dù không thích ngọt nhưng vẫn uống cho con trẻ vui. Bây giờ 

nghĩ lại, con biết có lẽ Thầy rất ớn mấy ly sữa đó của con. Rõ ràng là lúc đó con thương mà không 

hiểu. 

Sau đó vào năm 1983, cũng dưới sự bảo bọc và yểm trợ tinh thần cũng như vật thể của Thầy, Hội 

Thảo Huynh Trưởng GÐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ đầu tiên đã được tổ chức tại chùa Pháp 

Quang. Buổi Hội Thảo này đã được chuyển thành Ðại Hội Huynh Trưởng đầu tiên tại Hải Ngoại, 

đi vào lịch sử, mở ra một trang sử mới cho GÐPT Việt Nam. 

Hạnh của Thầy thật là đáng kính. Thầy sống rất đơn giản, lúc nào cũng lăn lưng ra làm việc với 

Phật tử mà chẳng quản ngại nhọc nhằn. Công việc gì Thầy cũng làm, ngay cả quét nhà, rửa chén, 

dọn rác, khiêng gạch. Ðó là những bài học lớn cho chúng con. 
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Rồi chúng con GÐPT Huyền Quang từ đó mỗi năm cứ về Dallas ít nhất hai lần để tham dự Lễ Phật 

Ðản. Vu Lan với Thầy và các đơn vị trên đó. Những ngày tháng đó chúng con có rất nhiều niềm vui. 

Gần đây nhất, năm 2004, khi GÐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ chúng con lâm vào đại nạn, khổ đau 

tưởng chừng như không hàn gắn được, vết thương tưởng tưởng chừng như qua cửa tử sinh thì Thầy 

một lần nữa đã Ðại Hùng Ðại lực đưa đôi tay gầy ốm nhưng vô úy, đầy tình thương và uy lực để 

nâng đỡ dìu dắt chúng con qua cơn khổ nạn, để hồi sinh sau cơn bão táp phong ba - Thầy đã bảo 

trợ cho Ðại Hội Toàn Quốc Kỳ VII. Một lần năm 1983, coi như Thầy đã khai sinh chúng con, cơ 

chế lãnh đạo Trung Ương GÐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ và hai mươi năm sau đó, năm 2004, Thầy đã 

giúp hồi sinh chúng con sau cái đại nạn tối đen nhất của tổ chức. Dù thân tứ đại của Thầy nhỏ 

nhắn gầy yếu nhưng Thầy vững như cây cổ thụ cho chúng con dựa và ngưỡng vọng về những lúc 

tinh thần chợt chao đảo vì những khó khăn, thử thách trên con đường Hoa Sen Trắng. Thầy không 

cần nghiêng người ra mà bóng mát của Thầy đã bao trùm tổ chức của chúng con. 

Con về đưa tiễn Sư Ông lần cuối, nên muốn thì thầm vài lời tâm sự cùng Thầy. Trong một chốc lát, 

chúng con tưởng Thầy vĩnh viễn ra đi nhưng học Phật và hiểu Phật thì sẽ thấy được Thầy đang còn 

ở với chung con đây. Hình dáng của Thầy, tiếng nói, những lời dạy của Thầy lúc nào cũng mãi mãi 

còn trong chúng con, những thế hệ trẻ tiếp nối, và sẽ còn mãi luân lưu trong giòng máu LAM của tổ 

chức GĐPT Việt Nam khắp nơi... 

~~~//~~~ 

 

Tưởng Niệm Thầy

Thầy ơi Thầy đã ra đi

Pháp Quang vắng bóng từ bi của Thầy

Thầy về với Phật phương Tây

Chúng con ở lại với đầy tiếc thương

Nhớ lời giảng lẽ vô thường

Nhớ câu khuyên nhủ phải thương mọi người

Nhờ Thầy con biết sen tươi

Dù quanh bùn đất v ẫn ngời khiết tinh

Khắc lòng tạc dạ bóng hình

Người Thầy khả kính giác linh sáng ngời.

Đệ Tử Diệu-Khang

(Trần Đoan-Hạnh)

Tháng Tám 2010
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Nhớ Sƣ Ông Trí Hiền 
Tuesday, August 17, 2010 

Lê Thiệp 

 

Tôi đƣợc tin Sƣ rời cõi trần mà lòng bâng khuâng khôn tả.   

Bỗng đâu những ngày tỵ nạn ở Nhật bùng lên và hình ảnh Sƣ hiện lên rõ mồn một nhƣ mọi sự nhƣ mới xảy 

ra ngày hôm qua. Trại tỵ nạn Fusisawa nằm ngoại ô Ðông Kinh là một nhà thờ Thiên Chúa Giáo. Một hôm, 

có một ông sƣ đến thăm. Sƣ dáng ngƣời nhỏ thó nhƣng cung cách ăn nói và dáng điệu chĩnh chạc khiến anh 

em đều kính trọng. Sƣ mặc tăng bào Nhật và cho biết ông dù ăn mặc nhƣ một nhà sƣ Nhật, ông vẫn thuộc 

Giáo Hội Tăng Già Việt Nam.  Tôi tò mò không hiểu tại sao khi một ông sƣ trong hoàn cảnh đó vẫn  khăng 

khăng ngay từ lần gặp đầu tiên đã minh xác lập trƣờng có vẻ hơi quá khích nhƣ vậy cho đến khi hiểu ông 

hơn thì mới vỡ lẽ. 

 

 
 

Sƣ Trí Hiền du học Nhật và là một trong họa hiếm tăng lữ Việt Nam kham nổi đời sống tu hành tại đất Nhật, 

trong đó phải nhắc đến thầy Tâm Giác và thầy Thanh Kiểm là những ngƣời đã không hổ thẹn là những nhà 

sƣ Việt Nam. Nói nhƣ vậy vì nhiều lý do. Những nhà tu Việt Nam, do lòng sùng bái của quần chúng Phật tử, 

thƣờng sống một cuộc sống thoải mái về phƣơng diện vật chất nhƣ ăn uống có ngƣời hầu kẻ hạ, tu hành thì 

không có những qui luật khắt khe. Từ đó có nhiều ngƣời đội lốt tu và coi chùa là nơi hƣởng thụ.   

Nhật Bản, tuy cùng là Ðại Thừa và ảnh hƣởng rất nhiều Phật Giáo Trung Hoa, lại có bản sắc riêng khiến Phật 

Giáo, nhất là Thiền Tông và Hoa Nghiêm Tông của Nhật thoát ra và đứng riêng thành một nhánh Phật Giáo 

 

 
 

Di ảnh cố Hòa Thượng Thích Trí Hiền, thường được 

môn đồ, Phật tử thân cận, gọi bằng “Sư Ông,” có 

dáng vóc ngày càng giống Tổ Vĩnh Nghiêm (Tổ Tuệ 

Tạng). (Hình: Ái Hữu Gia Ðình Phật Tử Vĩnh 

Nghiêm) 
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đầy màu sắc và cá tính Nhật, không trộn lẫn với Phật Giáo Trung Hoa. Trong khi đó, Việt Nam vẫn chỉ là 

một cái bóng mờ ảo của Tàu và ngay cả khi chúng ta nói đến Thiền Việt Nam thì cũng không có chứng tích 

và văn bản cũng nhƣ thực tế nào cho thấy có một thiền Việt khác với những gì của Tàu. 

Phái thiền đƣợc nhắc đến nhiều nhất là Trúc Lâm đời Trần và cuốn Thiền Uyển Tập Anh vẫn đƣợc các nhà 

tu và sử gia Việt coi là tinh hoa của Thiền Việt Nam. Nhƣng những học giả có uy tín sau khi khảo sát và so 

sánh thì thấy toàn bộ sách là sao chép của Tàu và thê thảm hơn nữa là chắp nối đầu Ngô mình Sở vô cùng 

ngớ ngẩn.  Tôi không tiện dẫn nơi đây về những khảo cứu này vì nó đi ngoài bài viết.  Khi không có truyền 

thống đƣợc qui hoạch hóa, có nề nếp và nhất là quá trình chiến tranh loạn lạc liên miên trong suốt lịch sử 

Việt Nam khiến giáo hội Phật Giáo Việt Nam không thật sự có đƣợc một tổ chức có qui củ và một truyền 

thống đƣợc lƣu truyền thế hệ này qua thế hệ khác nhƣ Trung Hoa và Nhật cùng một số các quốc gia theo 

Phật Giáo khác. 

Nhìn lại kỹ thì thấy Phật Giáo Việt nổi nhất vẫn chỉ là Tịnh Ðộ Tông tức ăn chay niệm Phật. Nói nhƣ vậy 

không có nghĩa Tịnh Ðộ là xoàng là dở nhƣng một nền Phật Giáo chỉ có Tịnh Ðộ thì có lẽ hơi hời hợt. Cộng 

vào đó là lòng mê tín dị đoan và lòng sùng kính nhà tu khiến những nhà tu (tôi không dám vơ đũa cả nắm) 

trở nên tự phụ, tự cho mình có những thẩm quyền vƣợt khỏi vị trí nhà tu và lạm dụng bộ áo nhà tu.  Chúng ta 

có quá nhiều thí dụ không cần dẫn chứng.  Khi Phật Giáo Việt Nam có những tu sĩ may mắn đƣợc du học 

Nhật, họ không quên đƣợc những đặc quyền đặc lợi ở quê nhà và vì vậy đa số không kham nổi đời sống tu 

thật sự nhƣ những ngƣời tu hành đích thực trong những chùa chiền hoặc giáo phái Nhật. Thức dậy từ năm 

giờ sáng công phu cho đến bảy giờ thì lao động thật sự và còn biết bao nhiêu bổn phận khác đến tận nửa đêm 

may ra mới đƣợc nằm xuống. Tóm lại, đi tu học ở Nhật cực kỳ vất vả và đôi khi còn vất vả hơn nữa vì là 

ngƣời ngoại quốc tiếng tăm ú ớ. Thế tại sao một ông sƣ đƣợc ƣu đãi nhƣ Sƣ ngay trong môn phái của ông tại 

Nhật, trụ trì trong ngôi bảo tự cao quí nhất giữa Ðông Kinh lại khăng khăng phủ nhận thực tại và một lòng 

một dạ nhất định tuyên bố mình thuộc Tăng Già Bắc Việt Di Cƣ và thỉnh thoảng Sƣ lại khoác trên mình bộ 

áo nâu sòng nhƣ một nhắc nhở khôn nguôi? 

Không hiểu có phải vì cách ăn nói khó chịu của tôi hay vì lẽ gì khác, khoảng hai ngày sau Sƣ lại đến thăm 

trại tỵ nạn và rủ tôi đi ra ngoài chơi. Không thể ngờ Sƣ lôi tôi ra quán rƣợu. Nhật có những quán rƣợu rất dễ 

thƣơng chỉ bán sake và bia với một ngƣời bartender duy nhất và món nhậu là thịt gà hoặc thịt heo thái nhỏ 

sâu thành từng sâu nƣớng nhậu rất bắt. Thế là một buổi chiều Tháng Năm, một ông sƣ và một thuyền nhân 

ngồi khề khà trên hai chiếc đẩu nâng sake nóng chén Sƣ chén tôi. 

Khung cảnh nhƣ vậy chắc chắn không thể có ở Việt Nam. Sƣ hỏi tôi rất nhiều điều về tình trạng Việt Nam 

sau 75. Tửu lƣợng Sƣ không khá, chỉ chiêu cỡ hai ba ly hạt mít và ăn uống thì nhỏ nhẹ nhƣng những câu hỏi 

thì chính xác và đi thẳng vào vấn đề. Tôi vì mới từ Việt Nam ra lòng đầy phấn khích và có thể vì cái khung 

cảnh là lạ, tôi trở nên ba hoa nói năng có phần bi phẫn về đủ mọi vấn đề. Sƣ nghe, hỏi nhiều hơn nói và rồi 

cuối cùng Sƣ bảo: “Tôi cũng nghe nhiều nhƣng hôm nay mới biết thêm về những gì đang xảy ra ở Sài Gòn. 

Âu cũng là cái nghiệp mà dân mình phải gánh.” 

Trời Tháng Năm ở Ðông Kinh khá lạnh, nhất là đối với một kẻ mới từ xứ nhiệt đới nhƣ tôi. Trên con đƣờng 

về và trong cái lành lạnh cuối Xuân, tôi hỏi một câu hết sức vô duyên: “Thế tu ở Nhật đi uống rƣợu ngoài 

quán không bị Phật tử mè nheo sao?” Sƣ bật cƣời bảo: “Nhật khác, Việt Nam khác, nhƣng cái khác chỉ là bề 

ngoài. Ði tu có những ràng buộc nhƣng cũng những thứ thật ra chẳng cần phải giữ. Quan trọng là ở cái tâm 

và định lực thôi. Phật có lúc ăn thịt trâu nhƣng Phật vẫn là Phật phải không? Phật giáo Nhật phóng khoáng 

lắm nhƣng cũng khắt khe lắm, phải ở trong mới biết, nhất là không thể nhìn họ bằng con mắt Việt Nam 

đƣợc.” 

Ngày một ngày hai tôi biết đại cƣơng về Sƣ và cái chữ khắt khe mà Sƣ đề cập đến một cách hững hờ trở nên 

một sự thật không chối cãi đƣợc. Khoảng vài tuần sau đó, Sƣ rủ tôi lên chùa nơi Sƣ trụ trì. Chùa nằm ngay 
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giữa khu Sinjuku là nơi đô hội nhất của Tokyo, nơi một tấc đất có lẽ là chục nén vàng. Sƣ dẫn tôi vào và chỉ 

cho tôi coi những bảo vật trấn quốc đƣợc lƣu trữ ngay trong chùa. Tôi đã rùng mình khi Sƣ vén màn lên và 

bên trong bàn thờ nhỏ sơn son thiếp vàng là một pho tƣợng xám đen của một cao tăng. Vị cao tăng đã ngồi 

thiền tự diệt bằng cách nhịn ăn từ từ cho đến lúc mỗi ngày chỉ ăn một hạt cơm. Ðó là phép khô thiền dùng 

lửa tam muội đốt hết để tự diệt. Pho tƣợng không đƣợc sơn phết và dáng ngồi của vị thiền sƣ vẫn uy nghi tự 

tại sau bao nhiêu trăm năm mà không hề bị hủy hoại. 

Biết tôi ham uống rƣợu, Sƣ dẫn vào một căn phòng nhỏ bảo tôi muốn uống chai nào thì cứ tự nhiên vì “cả 

chùa chỉ có hai thầy trò, Lão Sƣ thì năm thì mƣời họa mới uống” còn Sƣ thì gần nhƣ không đụng đến rƣợu. 

Tôi ngơ ngẩn trƣớc cả trăm chai rƣợu quí do Phật tử tặng, và nhƣ chớp, lôi xuống một chai Martell cổ lùn 

năm sao. Sƣ mò xuống bếp lục lọi và đem ra một lô đồ khô nhƣ mực xé nhỏ, cá cơm khô và rất nhiều loại hột, 

nhƣ điều và những thứ lỉnh kỉnh khác, rồi dẫn tôi vào phòng riêng của Sƣ. Căn phòng sáu chiếu bề nang cỡ 

bốn thƣớc bề dài cỡ sáu thƣớc và trống trơn không có đồ đạc gì. Tôi và Sƣ ngồi bệt xuống và điều cho đến 

bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao hôm đó Sƣ uống nhƣ hũ chìm. Câu chuyện thì vẫn xoay quanh Việt Nam 

và vào khoảng hai giờ sáng thì chai rƣợu cạn. Tôi say mèm và tôi nghĩ Sƣ cũng say. 

Tôi lăn ra, thiếp đi chƣa bao lâu thì nghe lịch kịch. Sƣ đã thức dậy. Tôi mắt cay sè hỏi và Sƣ bảo bốn giờ 

sang phải dậy để công phu. Tò mò, tôi cố gƣợng nhất định theo Sƣ công phu buổi sáng. Khi lên đến chính 

điện thì thấy một vị sƣ già đã ngồi đó. Sƣ không nói năng gì, lui cui lo đốt đèn và nhang khói xong, quỳ phía 

sau. Hai vị sƣ bắt đầu tụng kinh. Âm thanh Nhật ngữ lạ lẫm nhƣng chỉ một lúc sau tôi nghe danh hiệu các 

đức Phật có lẽ từ Hán tự, nhƣ Ðại Thế Chí Bồ Tát, Ðịa Tạng Vƣơng Bồ Tát & nhất là A Di Ðà Phật và tôi 

cũng lẩm nhẩm đọc theo. Chắc vì thế, sau khi tụng xong nhà sƣ già quay xuống nhìn tôi gật gật có vẻ hài 

lòng. Sƣ nói với tôi: “Bây giờ ông về phòng nghỉ đi vì tôi với Lão Sƣ còn phải làm việc.” Cái mà Sƣ nói là 

phải làm việc giản dị lắm. Hai ông sƣ, một già lụ khụ, một cũng đã trung niên, còng lƣng xuống lau sàn. 

Chùa rộng mênh mông và tôi cũng lăn lƣng cố theo. Hỡi ơi, sau một trận nhậu mờ ngƣời, khi cùng hai ông sƣ 

lau từ trong ra ngoài ngôi chùa, tôi thở dốc muốn gục ngay tại chỗ. Lúc đó trời bắt đầu hửng sáng, tôi tƣởng 

xong nhƣng chƣa. Hai ông, mỗi ngƣời một cái cào thƣa ra sau chùa bắt đầu cào vƣờn thiền. 

Tôi đã đọc và hơi biết về vụ này nhƣng không dám can dự. Hai thửa vƣờn toàn cát mịn trắng phau có lẽ đã 

đƣợc cào từ hôm trƣớc vẫn còn những vết nhƣ những đợt sóng vòng từ trong ra ngoài lác đác có vài cái lá 

rụng đâu đó. Vị sƣ già chân trần bƣớc vào vừa đi vừa khoa vừa hất khiến cái vƣờn cát nhƣ vừa bị tụi nhỏ 

chơi đùa tung tóe lên. Lão Sƣ và Sƣ nhẹ nhàng bƣớc vào vƣờn cát. Tôi tò mò đứng nhìn. Vƣờn cát trắng 

phau lấp lánh phản chiếu ánh ban mai và hai thầy trò rất chậm rãi cào. Chắc cũng cả tiếng đồng hồ sau đó 

vƣờn bỗng có sắc thái khác hẳn. Những đợt sóng cát li ti mịn màng vây quanh những tảng đá và thật sự tôi 

thấy nhƣ lòng mình cũng dịu đi trƣớc công trình giản dị nhƣng đầy thiền tính. Công việc xem ra dễ nhƣng là 

cả một dụng tâm vì cào cát sao cho cả một vƣờn nhƣ một quần thể hợp nhất không có gì có thể xen vào đƣợc. 

Tôi thấy hai thầy trò Sƣ mồ hôi nhễ nhại và chợt hiểu cái dụng tâm chuyên chú vào công việc khó khăn đến 

mức nào. 

Lão Sƣ ung dung chậm rãi đến chiếc bàn đá cạnh đó và Sƣ ra hiệu. Tôi lẳng lặng ngồi đối diện với nhà sƣ già 

sau khi chắp tay bái. Lão Sƣ chỉ cƣời không nói năng gì. Ðó là ông già đầu nhẵn thín hai hàng lông mi rủ 

xuống nhƣng đầy vẻ quắc thƣớc. Sƣ từ trong bếp đem ra một ấm trà rất lớn và ba cái ly bằng sành khá to. Sƣ 

nghiêng bình trà rót từ trên cao vào ly trà sủi bọt. Tôi vốn đọc và loáng thoáng hiểu về trà đạo, những tƣởng 

sắp đƣợc thƣởng thức nhƣng không phải nhƣ vậy. Hai vị sƣ uống ừng ực rất nhanh. Tôi lanh trí làm theo. Trà 

nhạt thếch có lẫn vị gạo rang. Và đến ly cối thứ hai thì tôi thấy tỉnh hẳn, mọi mệt nhọc từ tinh mơ sáng nhƣ 

dứt hẳn. Mãi sau này khi đã sống ở Nhật đủ lâu, tôi mới hiểu cái gọi là trà đạo chỉ là một biểu tƣợng văn hóa 

và không phải ngƣời Nhật nào cũng có cơ hội để tham dự một buổi trà đạo. Ngƣời Nhật bình thƣờng uống trà 

hàng ngày và trà đƣợc pha lẫn với gạo rang, uống vừa giải khát vừa giúp tiêu hóa. 
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Lão Sƣ nói gì đó và Sƣ cƣời hỏi tôi “Ðói chƣa?” Tôi gật và ba chúng tôi đi vào bếp. Một mâm cơm bày trên 

bàn và tôi quan sát. Ba bát cơm, ba chén miso và hai dĩa thức ăn gồm đậu phụ và cá cơm chiên giòn cùng với 

một thố rau luộc. Sƣ bảo tôi: “Chùa ăn hai bữa sáng và tối, không cao lƣơng mĩ vị gì, ông mà phát Bồ Ðề 

Tâm đi tu thì chỉ có thế này thôi.” Bụng đói nhƣ cào, tôi ngấu nghiến lùa một hơi hai bát cơm. Lão Sƣ nhìn 

tôi cƣời hài lòng. Vậy đó, tôi làm quen với nếp sống của Sƣ và dần dần tôi hiểu Sƣ hơn. 

Giữa lúc đó, có tin Thứ Trƣởng Ngoại Giao Phan Hiền của Cộng Sản thăm Nhật với ý đồ xin viện trợ. Anh 

em thuyền nhân ở trại Fusisawa bàn nhau toan tính biểu tình phản đối. Chúng tôi vừa đến Nhật chƣa quá hai 

tháng, đƣờng đi lối lại chƣa thông, ngôn ngữ thì mù tịt, không hiểu gì về đất Nhật làm sao biểu tình. Một số 

anh em sinh viên Việt Nam còn hiện diện ở đây cho hay chƣa hề có vụ ngƣời Việt Nam đi biểu tình và nếu 

lại là thuyền nhân thì e gặp nhiều trở ngại trong vấn đề định cƣ. Tôi liên lạc với nhóm anh em sinh viên 

Ngƣời Việt Tự Do và Ngô Chi Dũng đồng ý rằng rất khó khăn nhƣng anh bảo tôi thử liên lạc với Sƣ Trí Hiền 

hỏi xem sao.  

Khi đƣợc tham khảo, Sƣ trầm ngâm và nhỏ nhẹ: “Nhật là quốc gia dân chủ, ai cũng có quyền bày tỏ ý kiến 

và nguyện vọng, miễn là không bạo động và vi phạm luật pháp thì không ai có quyền cấm cản. Nếu anh em 

định biểu tình thì tôi sẵn sàng tham dự.”  

Khi đƣợc biết thuyền nhân toan tính biểu tình, Ma Seour trƣởng trại và một viên chức của Liên Hiệp Quốc 

đặc trách tỵ nạn đã đến trại cảnh cáo thuyền nhân không đƣợc quyền làm chính trị. Chúng tôi ngơ ngẩn 

không lối thoát thì Sƣ cố vấn: “Anh em cứ thông báo cho họ rằng chúng ta không làm chính trị vì việc làm 

của anh em không xen vào nội bộ của chính trị Nhật. Anh em không ủng hộ hay chống đối một khuynh 

hƣớng chính trị nào của Nhật mà chỉ đấu tranh cho nhân quyền của Việt Nam. Hễ họ tìm cách ngăn thì tôi sẽ 

dẫn anh em đến tuyệt thực trƣớc trụ sở LHQ.” Chúng tôi theo lời cố vấn của Sƣ và quả nhiên các viên chức 

này im tiếng. Ngạc nhiên thay, tất cả anh em sinh viên khi nghe có cụ Trí Hiền thì đều xả lƣng giúp cho cuộc 

biểu tình, tình nguyện dẫn đƣờng chỉ lối và lo những vụ bên lề nhƣ đồ ăn thức uống và cả dụng cụ cứu 

thƣơng. Ðây là cuộc xuống đƣờng đầu tiên của thuyền nhân Việt Nam và phải ghi nhận đó là bƣớc đầu để 

sinh hoạt của ngƣời Việt tại Nhật bùng nổ và tổ chức Ngƣời Việt Tự Do đã đóng vai trò tích cực nhất. 

Cuộc biểu tình chỉ với 48 ngƣời, kể cả trẻ con, nhƣng chính cái gƣơng cam đảm của Sƣ đã khiến ai nấy bỏ 

mọi sợ hãi lo lắng cho số phận tỵ nạn hăng hái tham gia. Khi hai viên cảnh sát Nhật to lớn kẹp Sƣ vào giữa 

nhắc bổng Sƣ lên nhƣ một con nhái thì thuyền nhân la ó nằm vật ra, hò hét phản đối Sau này Sƣ luôn luôn có 

mặt và sát cánh cùng mọi ngƣời trong mọi sinh hoạt chung và chính cái thái độ tự tại của một thiền sƣ đã 

chinh phục mọi ngƣời. Sƣ cho hay, vì thuộc Tăng Già Bắc Việt Di Cƣ, Sƣ đã quyết định tu theo Lâm Tế và 

tu học tại một thiền viện của Nhật ròng rã trong nhiều năm trời. Sƣ kể khá nhiều chuyện về thiền viện và lúc 

nào cũng băn khoăn về tƣơng lai của Giáo Hội Việt Nam: “Khó lắm vì mình thiếu hẳn truyền thống và định 

chế đƣợc qui hoạch hóa và truyền từ đời này qua đời khác. Tôi nhớ khi từ trạm xe lửa xuống thì gặp một anh 

ngƣời Nhật cũng trọc đầu nhƣ tôi và đƣợc biết anh chàng cũng trên con đƣờng nhập tu. Hai đứa hàn huyên 

vui vẻ và ngay khi đến trƣớc cổng thiền viện chừng vài chục bƣớc anh ta bỗng chạy thật nhanh và khi tôi 

bƣớc vào cổng thì anh ta cƣời khì khì bảo theo qui luật thì kẻ nào vào chùa trƣớc là sƣ huynh. Từ đó cho đến 

chết trong hoàn cảnh nào tôi vẫn phải coi vị sƣ đồng tu này là sƣ huynh. Câu chuyện có vẻ khôi hài này thực 

ra tiềm ẩn một điều quan trọng hơn là cái truyền thống đƣợc nâng niu bảo trì tuân thủ đời này qua đời khác 

mà Phật Giáo Việt Nam e còn thiếu.” 

Phật Giáo Nhật đã có một biến chuyển trọng đại vào khoảng giữa thế kỷ 19 khi Nhật phải đƣơng đầu với sức 

ép   của Tây Phƣơng và đòi hỏi của Thiên Chúa Giáo phải đƣợc quyền truyền đạo. Triều đình Nhật đã ra lệnh 

tất cả các gia đình Nhật phải đăng ký và trực thuộc vào một ngôi chùa, và bài vị tổ tiên cũng phải đƣợc thờ 

trong các chùa chiền. Biện pháp này cho thấy tại sao ngày nay ở Nhật, Thiên Chúa Giáo chiếm không quá 

1% dân số. Biến chuyển thứ hai là các tu sĩ không cần theo lề lối đại thừa Trung Hoa, họ ăn mặn và có quyền 

lập gia đình.  Tu sĩ đƣợc các làng mạc hoặc giáo phái chu cấp để sống. Phải chăng chính vì thế đời sống của 
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tu sĩ Nhật quân bằng hơn? Nhƣng cũng có một vài biệt lệ nhƣ phái của Sƣ. Tôi hỏi tại sao các tu sĩ Nhật 

không cạo đầu và có gia đình trong khi Lão Sƣ và Sƣ lại trọc lóc sống độc thân, Sƣ nói đó là truyền thống 

của phái Thiền Tôn Lâm Tế, chi phái duy nhất vẫn giữ những qui luật tự xƣa.   

Sƣ ít khi đề cập đến đời sống riêng vì đã cạo đầu thì những chuyện vụn vặt đó đâu có đáng phải bận tâm.  

Những chắp nối trong câu chuyện thì Sƣ xuất gia từ nhỏ tại chùa Quảng Bá và tu học tại chùa Quán Sứ, Hà 

Nội. Hiệp Ðịnh Geneve chặt đôi Việt Nam và Sƣ đƣợc Hòa Thƣợng Tố Liên bảo phải đi Nam. Sƣ lúc đó mới 

17 tuổi, tu và sống tại chùa Giác Minh cho đến 1963 với biến cố Phật Giáo làm thay đổi hẳn Miền Nam. Sƣ 

nói: Thật là cơ hội bằng vàng cho Phật Giáo Việt Nam nhƣng các cụ nhà mình không biết nắm lấy. Nhìn lại 

thì có nhiều lý do nhƣ địa phƣơng tính, nạn bè phái, nhƣ cái ngã quá to nhƣng tổng quát hơn vẫn là thiếu tổ 

chức, thiếu truyền thống khiến lại chia năm xẻ bảy, thật đáng buồn. 

Sƣ luôn luôn dùng chữ “Các Cụ Nhà Mình” một cách thân ái khi đề cập đến Phật Giáo Việt Nam. Sƣ đƣợc 

học bổng đi Nhật và: “Dù biết trƣớc, vẫn không lƣờng đƣợc những khó khăn phải vƣợt qua.” Sau một thời 

gian trau giồi tiếng Nhật, Sƣ vào tu tại thiền viện Tokai Ji, một thiền viện nổi tiếng khắt khe. Ðây là thời gian 

tu học vô cùng gay go khổ nhọc. Mỗi ngày, Sƣ phải hành cƣớc khất thực, phải lao động đúng nhƣ lời “Bất 

Tác Bất Thực,” phải thiền, rồi còn phải học ở đại học bên ngoài đến nỗi mỗi ngày chỉ ngủ độ bốn tiếng. Có 

lần Sƣ hỏi tôi: “Ông có biết tại sao ngƣời tôi lệch không?” Tôi phì cƣời nghĩ đến kiếm hiệp và đùa: “Tẩu hỏa 

nhập ma.” Sƣ cũng cƣời nói: “Ðúng. Tôi bị lệch ngƣời vì căn bản thiền của tôi tự mò mẫm khi còn trẻ ở Việt 

Nam khiến ra nhƣ vậy. Sang Nhật, dù có minh sƣ dìu dắt, cái cố tật vẫn không chừa đƣợc. Chính vì thế tôi 

phải cố gắng hơn các vị đồng tu để tiến kịp họ.” 

Ðiều mà Sƣ không hay nói đến là Sƣ đã chiếm đƣợc lòng kính trọng của toàn bộ phái thiền Thiền Tôn của 

Nhật. Ngay tại thiền viện Rinzai Di, Sƣ đảm nhiệm chức Tri Khách Tăng rồi Quản Trị Thiền Viện và đồng 

thời đắc cử vào Hội Ðồng Nghị Viên của tăng đƣờng Trúc Lâm. Sƣ là ngƣời ngoại quốc lại không có tăng 

tịch Nhật và đây là trƣờng hợp duy nhất đã xảy ra và vinh dự này ít khi Sƣ đề cập đến. 

Cái lấn cấn nhất của Sƣ có lẽ là vấn đề tăng tịch. Vị Lão Sƣ và hầu nhƣ toàn môn phái luôn luôn nhắc nhở và 

hối thúc Sƣ nhập tăng tịch Nhật với cái ý định để Sƣ kế thừa Lão Sƣ trông nom tổ đình Ðông Hải, và sau đó 

có thể sẽ quán xuyến môn phái. Sƣ cứ lắc và khất lần cho đến 1975. Sƣ tâm sự cho đến lúc đó Sƣ vẫn băn 

khoăn trƣớc chọn lựa hoặc sống luôn ở Nhật hoặc trở về Việt Nam. Sƣ nói: “Ông biết đâu chả là đất Phật. 

Thằng Trí Hiền này là sƣ ở Nhật hay Việt Nam thì vẫn là thằng Trí Hiền chƣa vƣợt qua cái ải lớn nhất của 

ngƣời tu thiền. Vẫn phải tu, vẫn phải học. Ở Nhật điều kiện tu học, sách vở đầy rẫy và nhất là có nhiều cao 

tăng để cầu đạo. Nhƣng thằng Trí Hiền này còn nợ Việt Nam, còn các cụ nhà mình bên nhà đang lao đao cần 

đến nó. Thế ông bảo tôi tính sao bây giờ?” Chính những gì xẩy ra ở Việt Nam và phòng trào vƣợt biên đã 

khiến Sƣ có chọn lựa dứt khoát. Sƣ từ chức, rời Shizuoka trở về Ðông Kinh sống. Nhƣng Lão Sƣ vẫn nuôi hy 

vọng Sƣ đổi ý, nhất là nay Sƣ không cách gì trở về Việt Nam nữa. Sƣ cƣời, kể: “Một hôm, Lão Sƣ cho hay 

nếu tôi đổi tăng tịch thì ngài sẽ tháo khoán tất cả ngân khoản trong ngân hàng trao lại cho tôi cũng nhƣ nội 

nhật trong ngày sẽ tấn phong tôi thành Trụ Trị ngôi bảo tự này. Tôi không hề biết ngay khi bƣớc vào cổng 

thiền viện Tokai là tôi đã đƣợc hƣởng trợ cấp, hay gọi là lƣơng cũng đƣợc. Số tiền đó họ bỏ vào ngân hàng 

có lời. Ông có biết sau hơn chục năm số tiền lãi mẹ đẻ lãi con lên đến bao nhiêu không? Hai trăm ngàn đô la 

chƣa kể các tài khoản khác tổng cộng lên đến gần bốn trăm ngàn.” 

Thật là một chuyện đáng ngạc nhiên đến độ tôi trợn tròn mắt la oai oái: “Trời đất. Sƣ nhận đi chứ. Tu thiền là 

phá chấp. Sƣ Nhật, sƣ Việt, Sƣ vẫn là Sƣ, nhƣng là sƣ Việt thì khố rách áo ôm. Với bốn trăm ngàn đô la làm 

đƣợc khối việc Sƣ ơi!” 

Sƣ trầm ngâm, lắc đầu: 

- Ðâu có thể thế đƣợc. Còn các cụ nhà mình nữa. Ðâu có thể thế đƣợc. 
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Vốn hay tếu, tôi bàn: 

- Sƣ cứ thay tăng tịch rồi ít lâu sau vân du sang Mỹ.  Tôi sẽ bàn với sƣ Giang, sƣ Dục, mỗi ngƣời một bên 

làm hộ pháp. Hai ông này to con tốt tƣớng, nhiều oai nghi bề ngoài. Tôi sẽ là phát ngôn viên. Chỉ vài tháng 

thầy trò mình kiếm khối tiền. Có tiền mua tiên cũng đƣợc, mình dùng tiền đó lo Phật sự và Việt Nam có phải 

hay không. 

Sƣ nhìn tôi nhƣ một quái vật và sau một lúc thở dài: 

- Ðâu có thể thế đƣợc. Ðâu có thể thế đƣợc. 

Tôi rời khỏi trại tỵ nạn Fusisawa đần năm 1979 thì độ sáu tháng sau có điện thoại của Sƣ. Từ vùng New 

England, tôi tất tƣởi xuống thăm Sƣ tại chùa đƣờng 16 thủ đô Hoa Thịnh Ðốn. Tay bắt mặt mừng và khi thấy 

Sƣ quần lá tọa áo cánh màu xanh nhạt tôi cƣời ngất: “A ha, thế là Sƣ Trí Hiền nay lại thuộc Tăng Già Bắc 

Việt nhƣ mấy chục năm về trƣớc ở Quán Sứ Hà Nội với Hòa Thƣợng Tố Liên.” Sƣ cƣời, dắt tay tôi vào 

phòng, chỉ một tấm ảnh đã cũ phóng lớn chụp chùa Quán Sứ và nói: “Ðây là cụ Tố Liên, còn đây là tôi, ông 

có nhận ra không.  Thế mà hơn ba chục năm rồi.” 

 

 
 

Nợ áo cơm khiến tôi lang thang hết nơi này đến nơi khác và xa hẳn Sƣ. Tôi loáng thoáng biết Sƣ dựng chùa ở 

Dallas cho đến cách đây hơn một năm mới có cơ duyên gặp lại Sƣ. Ngôi chùa mông mênh chính điện nguy 

nga và cây cỏ hoa lá tƣng bừng nhƣng Sƣ Trí Hiền của tôi thì xem ra nhỏ thó hom hem hơn xƣa. Câu nói đầu 

tiên của Sƣ phần nào phản ánh nỗi cô đơn của Sƣ: “Ông về đây tôi giao hết chùa cho ông.” 

Tình trạng sức khỏe của Sƣ suy sụp thấy rõ và nhất là cố tật hút thuốc lá liên miên và ăn uống thất thƣờng 

khiến Sƣ trông sọm hẳn đi. Tôi nhìn Sƣ và nghĩ cái gì đã xảy ra thì thế nào rồi cũng sẽ lặp lại. Khi Lão Sƣ 

muốn truyền thừa cho Sƣ để coi sóc Lâm Tế Thiền Tôn thì nay chắc Sƣ cũng thấp thỏm tìm ngƣời kế tục. Sƣ 

mất đi nhƣng liệu có một Trí Hiền thứ hai dám từ khƣớc gần nửa triệu đô la cùng chức chƣởng môn một giáo 

phái lâu đời của Phật  Giáo Nhật chỉ vì vẫn muốn là một ông sƣ của Tăng Già Bắc Việt Di Cƣ? 

 
 

Sư Ông Thích Trí Hiền, trụ trì chùa Pháp Quang, và chư Phật tử, hạnh nguyện 

Tam Bộ Nhất Bái ba hành trình tháng 10, 2000 để cầu nguyện cho sự thống 

nhất của gia đình Phật tử. (Hình: trong tài liệu của cố huynh trưởng Ngô 

Mạnh Thu) 
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TRI NIỆM ÂN THẦY 
Thiện Lực 

 

 
 

Thầy ơi, thế là vĩnh biệt….  

Con nào ngờ hai tuần trƣớc về Pháp Quang giúp Thầy lo tang lễ cho huynh trƣởng Diệu 
Sáng là lần sau cùng con hội kiến Thầy trong thân xác của vị chân tu khổ hạnh mà chúng con 
thƣờng ngƣỡng mộ qua hình ảnh của ngài “Thƣờng Bất Khinh Bồ Tát.”   

Thầy ơi! trên cỏi đời ô trƣợc này có rất nhiều nổi đau nhƣng nổi đau thống khổ nhất vẫn là 
nổi đau “sinh ly tử biệt” thì làm sao con ngăn đƣợc dòng lệ khi phủ phục chịu tang trƣớc kim quan 
Thầy.  Thầy nằm đó, con quỳ đây, gần trong gan tấc nhƣng xa diệu vợi, quá thập vạn ức Phật độ.  
Vũ trụ đang chuyển mình vào Thu báo hiệu mùa Vu Lan - Báo Hiếu sắp về. Mùa lễ hội Tri ân - Báo 
ân nay trở thành mùa Mất mác -Trầm tƣởng.  Đã hơn hai tuần trôi qua mà con vẫn không sao quen 
thuộc với cảm xúc mất mác này.  Mỗi lần tƣởng nhớ đến Thầy, lòng con se thắt nhƣ lúc con về 
Pháp Quang đảnh lễ giác linh Thầy trong nghẹn ngào nức nở: “Thầy ơi, con đã về!” nhƣng Thầy 
vẫn nằm bất động trong tiếng kinh cầu, con mới thắm thía trƣớc sự mong manh của đời ngƣời nhƣ 
giọt sƣơng trên ngọn cỏ.  Khi hay tin Thầy đã thâu thần tịch diệt, con choáng váng nhƣ mất điễm 
tựa và có đôi phần tủi thân.  Rồi đây trên bƣớc đƣờng Đạo, con sẽ nƣơng vào ai, ai sẽ về chùa trong 
những ngày lễ lớn?  Chỉ bấy nhiêu đó thôi lòng con cãm thấy hụt hẫng, trống vắng. Hình ảnh Thầy 
lúc sinh tiền cho con nhiều cảm xúc của ngƣời con trẻ mặc dù con đã lục tuần nhƣng khi mất Thầy 
rồi con lại chiêm nghiệm cuộc đời bằng một góc độ khác - Vẫn biết cuộc đời là bể khổ vô thƣờng.  
Có đó, mất đó. Gặp đây thăm hỏi, chốc lát chẳng còn.  Đời ngƣời quả thật mong manh nhƣ chỉ 
mành treo chuông, nhƣ sƣơng, nhƣ khói và quá ngắn ngủi, hạn hẹp trong thời gian một hơi thở.  Có 
Sinh tức có Tử, có Đến tức có Đi nhƣng bao giờ Đi thì chẳng mấy ai biết!  Thầy ra đi an nhiên nhƣ 
cái khẩy móng tay đã làm chấn động tâm ngƣời.  Chúng con  bùi ngùi xúc động, nhƣng cũng nhờ đó 
mà thấm nhuần bài pháp vô thƣờng, Sinh Tử Khứ Lai nhƣ huyễn mộng. 
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Phủ phục bên kim quan Thầy, con cố nén bao niềm đau nhƣng nào có nén đƣợc đâu, cố ngăn 
dòng lệ nhƣng có ngăn đƣợc đâu, chỉ biết quỳ im lặng để mặc cho dòng lệ tiển đƣa tuôn chảy. Dẫu 
biết rằng sinh lão bệnh tử là định luật vô thƣờng của cuộc đời và sự ra đi quá mau, quá nhẹ nhàng 
của Thầy là sự giải thoát luân hồi.  Lẽ ra, con vui mới phải, nhƣng Thầy ơi, kiếp ngƣời “sinh ký tử 
quy”, “tử biệt vô kỳ,” một lần ra đi là lần vĩnh biệt thì trong khoảnh khắc này, mấy ai có thể dửng 
dƣng tiếp nhận nỗi đau có thật trên đời.  Thầy đối với con tình sâu nghỉa nặng, con luôn cảm nhận 
đƣợc sự che chở thƣơng yêu của Thầy nhƣ tình cha mẹ thƣơng con.  Thứ tình cảm thiêng liêng cao 
quý, không cần diễn đạt mọi ngƣời, ai cũng hiểu. Nhƣng sự thấu hiểu này phần lớn chỉ xảy ra khi 
cha mẹ qua đời.  Con bị rơi vào trƣờng hợp này vì Thầy ra đi quá đột ngột ngoài sức tƣởng tƣợng 
của con. Con cứ tƣởng Thầy sẽ sống mãi nên bao lần định viết tự truyện về Thầy, về ân đức của 
Thầy đối với chùa Quang Minh, GĐPT Quang Minh, và đối với Tổ chức GĐPT VN nhƣng con cứ 
lƣời biếng, hẹn lần.  Nay Thầy đã quay gót về Phật quốc, có hối tiếc những gì chƣa làm cho Thầy 
cũng đã muộn, có viết nhiều về Thầy cũng không ai hiểu, bởi vì thƣờng khi lúc hàn huyên tâm sự, 
Thầy và con thƣờng bỏ lửng những câu nói chƣa hết ý -  không đoạn kết, để mặc ngƣời nghe tự hiểu, 
tự làm.  Nhƣng nay hết thật rồi, Thầy ơi!  Những câu nói không đoạn kết đã trở thành kết đoạn khép 
kín đời Thầy và sự trầm tƣởng trong tâm hồn con. 

  30 năm qua, nhờ pháp duyên kỳ ngộ từ hai miền Nam-Bắc, từ hai ngã Đạo-Đời, con đƣợc 
hội kiến với Thầy trên vùng đất hứa, và chỉ một lần gặp gở, đạo tình đơm hoa kết trái. 30 năm đƣợc 
Thầy đặt để những hạt giống bồ đề trong con và đƣợc Thầy tƣới tẫm bằng những cơn mƣa pháp, 
tiềm năng Tín căn đã đâm chồi bén rể nhƣ những mạch máu chảy sâu vào lòng thịt, nhờ đó con đã 
trƣởng thành! Chính niềm tin đã chuyển lửa thắp sáng tâm linh con, và hạnh nguyện “Vì Ngƣời - 
Cho Ngƣời” của Thầy đã tăng trƣởng niềm Tịnh Tín nơi con đối với Tam bảo, Đạo Pháp, và Dân 
tộc. Con đã noi theo Thân giáo của Thầy, làm việc miệt mài không ngơi nghỉ, không cần khen chê, 
không tranh hơn thua, không biện minh phản bác, bởi lẻ, thành quả của việc làm chính là câu trả lời 
ý nghĩa nhất cho mọi nguời, điển hình là Ngôi Đạo Tràng bề thế uy nghiêm đã thành tựu viên mãn, 
sau 4 năm dài ròng rã xây dựng.  

Quả thật, trong văn chƣơng thi phú, không có ngôn từ nào khả dỉ có thể diễn đạt trọn vẹn ân 
đức Thầy và cũng không có giấy bút nào có thể trải rộng lòng kính ngƣởng tri niệm ân Thầy. Suốt 
bao năm qua, lúc sóng yên gió lặng cũng nhƣ khi cuồng phong bão tố, Thầy đã đứng mủi chịu sào, 
gánh chịu phiền não để lèo lái Quang Minh vƣợt cơn sóng gió và trong suốt thời gian hơn 4 năm 
xây dựng Đạo Tràng, Thầy là tàng cây cổ thụ che mát đời con trong những cơn nắng lửa mƣa dầu - 
nhân tình thế thái. Mặc dù Quang Minh ở xa nhƣng Thầy vẫn coi nhƣ con ruột, hy sinh, lo lắng từng 
ly từng chút nhƣ ngƣời cha Lành hay đúng hơn là ngƣời mẹ Hiền, ngậm đắng nuốt cay, quên ăn bỏ 
ngủ, chăm sóc trăm chiều để chúng con đƣợc phƣớc duyên thừa hành sứ mạng thiêng liêng "Bảo 
tồn Văn hóa – Xiển dƣơng Đạo Phật Việt nơi xứ ngƣời,” và truyền thừa tinh thần Bi Trí Dũng cho 
thế hệ mai sau tiếp nối. Với bao ân đức thâm tình đó, một lần nữa con thành tâm đảnh lễ giác linh 
Thầy.  

Thầy và con cách nhau hai giờ bay, mỗi năm chỉ gặp nhau 5, 7 lần trong các dịp lễ lớn và 
các khóa tu do Thầy hƣớng dẫn nhƣng đạo tình giữa Thầy trò có tăng chứ không giãm. Mỗi lần 
Thầy về chùa, lòng con rộn lên niềm vui hội ngộ vì đƣợc hầu chuyện cùng Thầy. Thầy và con 
thƣờng thức khuya để “hàn huyên tâm sự”, chuyện đời, chuyện đạo, và nổi niềm thao thức cho một 
tổ chức GĐPT đang bị chia năm xẽ bảy. Thầy lo nhiều quá! Chuyện Trung Tâm Phật giáo Khuôn 
Việt, đơn vị Pháp Quang, Miền, và Trung Ƣơng. Thƣờng khi, con chỉ ngồi chăm chú lắng nghe, 
lắng nghe những giọt buồn thao thức của Thầy để cảm thông chia xẽ. Chỉ có thế con mới cãm nhận 
đƣợc trong không gian vô biên và thời gian vô tận của tâm thức nổi niềm trăn trở của Thầy hòa 
quyện vào giòng tƣ tƣởng của con, để con còn hiểu những gì Thầy chƣa nói. 

Tháng 10 năm 2001, Thầy đã dụng công “Tam Bộ Nhất Bái” trong mƣa lạnh, ngoài đƣờng 
phố Grand Prairie để cầu nguyện cho sự đoàn kết, thống nhất “Bất Khả Phân” của Tổ chức GĐPT 
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VN tại Hoa Kỳ. Đến tháng 11 năm 2007, Thầy viết “Tâm Thƣ Luân Lƣu” gửi cho đoàn viên các 
Ngành, các Cấp, kêu gọi cùng nhau phất cao Ngọn Cờ Hoa Sen Trắng, để không hổ thẹn với lòng, 
với Tổ chức, với Dân tộc và Đạo pháp. Hai tuần sau, con gọi phone hỏi Thầy: “Có anh chị nào hồi 
đáp thƣ Thầy chƣa?” Thầy bảo “Chƣa, bác ạ!” rồi vài tuần sau đó con lại hỏi, Thầy vẫn bảo 
“Chƣa!” Tình thật, con không muốn hồi đáp thƣ Thầy vì e rằng tiếng nọ dọ tiếng kia nhƣng cuối 
cùng rồi con cũng phải viết! Văn không hay, ý không đẹp nhƣng con vẫn viết để khơi lại ý Thầy và 
để Thầy vui khi có ngƣời hồi đáp thƣ. Rồi…, ngày Thầy quãy gót về Tây, Thầy cũng không để lộ 
một dấu hiệu nào của ngƣời sắp sửa lìa bỏ trần thế. Lúc Thầy đột quỵ, trong thời khắc ngắn ngũi đó, 
con đã nhận đƣợc texting từ các em Pháp Quang trong khi đang ngồi họp lo lễ Vu Lan. Ở phút cuối 
đời, Thầy vẫn thƣơng nghỉ đến con, báo tin cho con biết. Tin dữ đi mau, con vội thu xếp, lấy vé về 
Pháp Quang thăm Thầy lần cuối để Thầy vui khi nhìn thấy con, và để ít ra trong cái không gian 
cách biệt âm dƣơng, Thầy trò mình vẫn còn những giao tình tri cảm đến những lời chƣa nói, và 
những việc chƣa làm.  

Hồi tƣởng lại hai tuần trƣớc. Buổi sáng, thật sớm, Thầy gọi báo tin huynh trƣởng Diệu Sáng 
mất, Thầy chỉ nhắn: “Bác ráng niệm Phật cho em ấy” chỉ thế thôi, nhƣng con đã biết tin qua email 
và đã thu xếp nên dục nói:” Thứ Sáu con sẽ về Pháp Quang phụ giúp Thầy lo cho em,” giọng Thầy 
vui hẳn lên.  

Khi con về đến Pháp Quang, Thầy nhờ con đọc điện thƣ và điếu văn trong lễ tiển đƣa cố 
huynh trƣởng Diệu Sáng, con nhận lời nhƣng từ chối đọc điện thƣ của Quang Minh trƣớc vì nhiều 
lý do, Thầy lặng thinh! Sáng hôm sau, trƣớc giờ hành lễ Thầy giao cho con tập điện thƣ phân ƣu: 
“Bác lựa lời mà nói và đọc điện thƣ phân ƣu của Quang Minh trƣớc, theo thứ tự tôi đã sắp sẵn.” 
Biết không thể từ chối, con nhận tập điện thƣ, mà lòng bâng khuâng tự hỏi? “… Mây Hồng, Sen 
Trắng, Mực Tím, Tình Lam. Trƣớc giờ tiển biệt, xin mƣợn thế danh “Hồng Vân” để mô tả cố huynh 
trƣởng Diệu Sáng Lê Thị Hồng Vân nhƣ một áng mây đẹp bồng bềnh trên trời, nhƣ một giọt tuyết 
trắng giữa giòng đời, nhƣ một cánh hoa đẹp trong vƣờn, nhƣ một mảnh trăng sáng trong sân chùa. 
Nay chị rủ sạch nợ trần về miền đất lành là một mất mác to lớn đối với GĐPT Pháp Quang nói riêng 
và gia đình chị nói chung, giống nhƣ áng mây đẹp tản tác, giọt tuyết tan đi, bông hoa tàn rữa, vần 
trăng nay đã khuyết rồi….” 

Kính Bạch Thầy,  

Mây trên trời tuy bềnh bồng nhƣ vần thơ tuyệt tác nhƣng vẫn không đẹp, không sánh bằng áng mây 
xanh - Thế hệ trẻ, mạng mạch của Dân tộc và Đạo Phật Việt mà Thầy đang giáo dƣỡng, nâng niu. 
Giọt tuyết trắng dƣới vòm trời tuy long lanh tinh khiết nhƣng sao sánh bằng “lòng trắng tình trong” 
của Thầy đối với Dân tộc, Đạo pháp và Tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam. Cành hoa trong vƣờn 
tuy đẹp nhƣng làm sao sánh với đóa sen trong hồ, vƣơn lên từ bùn nhơ nƣớc đục, tỏa hƣơng sen 
ngào ngạt nhƣ lòng Thầy mong ƣớc thế hệ trẻ Việt Nam sẽ xiễn dƣơng Chánh Pháp trên xứ ngƣời, 
và vầng trăng sáng soi rọi khắp hang cùng ngỏ hẹp vẫn không sánh bằng tình thƣơng của Thầy trải 
rộng với mọi ngƣời không phân biệt thân sơ, sang hèn, bởi vì Tâm Bồ Tát của Thầy không còn biên 
giới “bất khả tƣ nghì, vô chƣớng ngại!”  

Con đƣờng Thầy chọn, sống đời khổ hạnh, lam lủ trên một đất nƣớc giàu có, tiện nghi bậc nhất, có 
thể không tránh đƣợc thắc mắc của nhiều ngƣời, nhƣng con thì không bởi lẽ những việc Thầy chọn, 
và làm cho Đạo, cho Đời, cho Dân tộc, và cho chúng sanh đã vƣợt khỏi cái tầm xét đoán của ngƣời 
đời. Ngƣời đời chỉ hiểu khi thành quả sự việc đƣợc phơi bày. Đây chính là Tâm Hạnh Nguyện của 
Thầy “Vì lợi ích chúng sinh mà cầu giác ngộ.”  

Kính Bạch Thầy,  

Trong hai tuần qua, mỗi buổi chiều ra sở, con về chùa nhìn lại di ảnh Thầy mà lòng se thắt, tƣởng 
chừng không tin đƣợc Thầy đã quy hồi Phật quốc. Con cố góp nhặt những sự việc diển biến từ lúc 
Thầy về Quang Minh trong lễ Khánh Đản 2554 và gần nhất trong tang lễ của cố huynh trƣởng Diệu 
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Sáng con chợt hiểu ra vài việc. Thầy mƣợn điện thƣ phân ƣu của Quang Minh, nhƣ thầm nhắn gởi 
với con lời từ biệt đi xa, vì Thầy đã biết…! Chữ Một ở đây rơi đúng vào vị trí của Thầy tại Pháp 
Quang, bởi vì từ lúc khai sơn lập tự đến lúc Thầy ra đi, tuy Thầy có nuôi tăng, dƣỡng trẻ nhƣng họ 
đến rồi đi, không ai ở với Thầy, và Mây Tán, Tuyết Tan, Hoa Tàn, Trăng Khuyết, đối với bâc chân 
tu thạc đức thì nó không dừng hẳn ở đây… Bởi lẽ, mây Tán rồi Hợp, tuyết Tan rồi Kết, hoa Tàn lại 
Nở, trăng Khuyết lại Tròn. Thầy diệt ở đây nhƣng sinh nơi khác và với hạnh nguyện Bồ Tát Độ 
Sanh “Vì Ngƣời - Cho Ngƣời” Thầy ngầm nhắn cho chúng con biết Thầy sẽ trở lại Ta Bà tiếp nối 
hành trình độ sanh.  

Con tin tƣởng vì suốt bao năm gần gủi Thầy con hiểu đƣợc phần nào thâm ý của Thầy và với tin vui 
con vừa nhận “Thầy để lại xá lợi” cũng nhƣ trong lần Thầy về hành lễ Phật Đản 2554, tại chùa 
Quang Minh Thầy đã dạy cháu Anh Quốc, con trai của Huynh trƣởng Minh Anh và Nguyên Bình: 
“Con đừng gọi Sƣ ông mà gọi là Trí Hiền Bồ Tát.”  

Rốt cuộc rồi con cũng tìm đƣợc niềm vui, Thầy xã bỏ báo thân tứ đại, nhƣng tâm thức Thầy, 
nguyện lực Thầy sẽ mãi mãi thong dong theo con đƣờng Thầy đã chọn. Chúng con dốc lòng cầu 
nguyện cho Thầy đạt đƣợc nguyện ƣớc, đủ duyên lành thị hiện Ta Bà tiếp tục hoằng dƣơng chánh 
pháp.  

“NAM MÔ TRÍ HIỀN BỒ TÁT MA HATÁT“ 
 

Quang Minh, mùa Vu Lan 2554 (2010)  
Thiện Lực kính bút 

 

ĐIỆN THƢ CẢM ƠN 
(Từ Gia-Đình Thầy ở Bắc Việt Nam) 

 

 
 

 

 

 

 

 

From: damtronganh <damtronganh@yahoo.com> 

To: ThayTriHien@yahoo.com 

Sent: Thu, August 26, 2010 3:19:11 AM 

Subject: Thƣ Cảm Ơn 

Gia đình chúng con chân thành cảm ơn Hòa Thƣợng, và Tăng 

Ni Phật tử chùa Pháp Quang đã đƣa hình ảnh cố hòa thƣợng 

Thích Trí Hiền về cho gia đình, quê hƣơng. 

Gia đình rất mong đƣợc sự hỗ trợ của nhà chùa. 

Thay mặt gia đình chân thành càm ơn 

Trƣởng nam 

Đàm Trọng Đại  

cùng toàn thể gia đình 
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CẢM TẠ  
 

Tang môn pháp quyến của Cố Sư Ông Thích-Trí-Hiền, thành kính đê đầu đảnh lễ 
 trân trọng cảm tạ: 

 
Đại lão Hòa Thƣợng THÍCH-TÂM-CHÂU Thƣợng Thủ Giáo Hội Phật-Giáo Việt-Nam trên Thế-Giới, Viện Chủ 

Tổ Đình Từ Quang tại Canada. 
Hòa Thƣợng THÍCH THANH-ĐẠM, Phó Thƣợng Thủ Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam trên Thế-Giới, Viện-Chủ 

Chùa Giác-Hoàng, Washington D.C 
Hòa Thƣợng THÍCH-CHƠN-ĐIỀN, Viện Chủ Chùa Quan Âm, Houston, Tx. 

Hòa Thƣợng THÍCH-CHƠN-THÀNH, Viện Chủ Chùa Liên-Hoa, Ca. 
Hòa Thƣợng THÍCH-PHÁP-NHẪN, Phó Tăng Thống Giáo-Hội Phật-Giáo Nguyên-Thủy Việt-Nam 

Viện Chủ Chùa Liên-Hoa, Irving, Tx. 
Hòa Thƣợng THÍCH-TÍN-NGHĨA, Phó Chủ Tịch Hội-Đồng Điều-Hành Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống-

Nhất tại Hoa-Kỳ, Viện Chủ Tổ Đình Từ Đàm Hải-Ngoại, Irving, Tx. 
Hòa Thƣợng THÍCH-TỊNH-ĐỨC, Viện Chủ Chùa Đạo-Quang, Garland, Tx. 

Hòa Thƣợng THÍCH-NGUYÊN-HẠNH, Viện Chủ Trung-Tâm Phật-Giáo Chùa Việt-Nam. Sugarland, Tx. 
Thƣợng Toạ THÍCH-NGUYÊN-ĐẠT, Thƣợng Toạ THÍCH CHƠN LỄ,  Đại Đức THÍCH PHÁP-ĐẴNG, Đại 

Đức THÍCH QUANG-TIẾN,  Trung-Tâm Phật-Giáo Chùa Việt-Nam Sugarland, Tx. 
Sƣ Cô THÍCH NỮ HẠNH-TUỆ, Sƣ Cô THÍCH NŨ TÂM THAO, Sƣ Cô THÍCH NỮ HOÀNG TUỆ, Sƣ Cô 

THÍCH NỮ TUỆ ĐĂNG,  Sƣ Cô THÍCH NỮ DIỆU-NHIÊN, Tu-Viện Hƣơng-Nghiêm, Houston, Tx. 
Hòa Thƣợng THÍCH-CHƠN-MINH, Chủ Tịch Điều-Hành Giáo Hội Phật-Giáo Việt-Nam trên Thế-Giới, 

Viện Chủ Quán-Thế-Âm Thiền-Tự, San Jose, Ca. 
Hòa Thƣợng THÍCH-TÂM-THỌ, Thành viên Giáo-Hôi Phật-Giáo Việt-Nam trên Thế Giới. 

Viện Chủ Chùa Pháp-Hoa, PA. 
Hòa Thƣợng THÍCH QUẢNG-THANH, Chánh văn phòng Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam trên Thế-Giới,  

Viện Chủ Chùa Bão-Quang, Santa Ana, Ca. 
Pháp-Sƣ Niên-Trƣỡng THÍCH-GIÁC-ĐỨC, Giáo Hội Phật-Giáo Đại Chúng 

Chùa Phật-Giáo Boston 
Thƣợng-Toạ THÍCH-CHƠN-TÔN, Viện Chủ Chùa Phật-Quang, Houston, Tx. 

Hòa Thƣợng THÍCH-TRÍ-TUỆ, Chánh văn phòng Tồng Hội Phật-Giáo Việt-Nam tại Hoa-Kỳ 
Trung-Tâm Vạn-Hạnh, Chùa Huệ-Quang, Virgina 

Chùa Quan-Âm Ngàn Tƣợng N. Carolina 
Hòa Thƣợng THÍCH-HUYỀN-VIỆT, Thƣợng-Toạ THÍCH-GIÁC-ĐÃNG, Văn phòng II Viện Hóa Đạo Giáo Hội 

Phật-Giáo Thống-Nhất Hải-Ngoại Tại Hoa-Kỳ. 
Thuợng-Toạ THÍCH-BỮU-ĐỨC, Viện chủ Chủa Hƣơng-Đạo, Fort Worth, Tx. 

Thƣợng-Toạ THÍCH-TRÍ-TỊNH, Viện Chủ Chùa Tịnh-Luật, Houston, Tx. 
Tỳ-Kheo THÍCH-TRÍ-HOẰNG, Chùa Pháp-Nguyên, Pearland, Tx. 

Thích Nữ THUẦN-TỊNH,  Thích-Nữ LINH-NGUYÊN, Thiền Tự Chơn-Nguyên, Houston, Tx. 
Tỳ Kheo Ni Thích Nữ NGUYÊN-THANH, Chùa An-Lạc, San Jose, Ca. 

Sa Môn THÍCH-TRÍ-CHƠN, Hội-Đồng Điều-Hành Giáo Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống Nhất Hoa-Kỳ 
Thƣợng-Toạ THÍCH-ĐỨC-TUẤN, Đại diện Hòa Thƣợng TĂNG THỐNG THÍCH-THANH-CÁT,  

Chùa Giác-Minh, El Palo Alto, Ca. 
Thƣợng-Toạ THÍCH-TỪ-LỰC, Trung-Tâm Phật-Giáo Hayward, Hayward, Ca. 
Tỳ-kheo THÍCH TRI-ANH cùng toàn thể Tăngchúng Chùa Diên-Thọ, Việt-Nam 

Hòa Thƣợng THÍCH-MINH-TÂM (Pháp Quốc) 
Hòa Thƣợng THÍCH-CHƠN-THÀNH (Mỹ Quốc) 
Hòa Thƣơng THÍCH-MINH-TUYỀN (Nhật-Bản) 

Hòa Thƣợng THÍCH-BẢO-LẠC (Úc Châu) 
Hòa Thƣợng THÍCH-NHƢ-ĐIỂN (Đức Quốc) 

Hòa Thƣợng THÍCH-HÀNH-ĐẠO, Nam California 
Hòa ThƣợngTHÍCH-NGUYÊN-TRÍ, Nam California 
Hòa Thƣợng THÍCH-NHỰT-MINH, Nam California 

Đại Đức THÍCH PHÁP CHƠN, Văn hóa Phật-Giáo Liễu Quán, San Jose, Ca. 
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Hòa Thƣợng THÍCH PHƢỚC-THUẬN, Viện Chủ Chùa Trí Phƣớc, Westminster, Ca. 
Chƣ Tỳ Kheo Ni, Thiền-Viện Quang-Chiếu, Fort Worth, Tx. 

 
Tỳ-Kheo Ni  THÍCH-NỮ ĐÀM-NHẬT và các Ni chúng, Chùa Đức-Viên, San Jose, Ca. 

Tỳ-Kheo-Ni THÍCH NỮ ĐÀM-LIÊN, Chùa Quan-Âm, Oklahoma City, Ok, 
Đại Đức THÍCH-TRÍ-LONG, Linh Sơn A-Di-Đà Viện, Quitman, Tx. 
Pháp-Sƣ THÍCH-NGỘ-THÔNG Niêm Phật-Đƣờng Tĩnh-Tâm, Ca. 
Thƣợng-Toạ THÍCH-HẠNH-TUẤN, Chùa Trúc-Lâm, Chicago, Il. 
Thƣợng-Tọa THÍCH PHÁP-TRÍ, Chùa Linh-Quang Lincoln, NE 

Hòa Thƣợng THÍCH-TRÍ-HÒA, Chùa Viên-Giác Oklahoma City, Ok. 
Thƣợng-Toạ THÍCH-GIÁC-MINH, Chùa Trí-Phổ Wichita, Ks. 

Thƣợng-Tọa THÍCH-THIỆN-HUYỀN, Chùa Bữu-Quang Wichita, Ks. 
Thƣợng-Toạ THÍCH-NGUYÊN-LỄ, Chùa Phỗ-Hiền, Kansas City, Mo. 

Đại Đức THÍCH ĐẠO QUẢNG, Chùa Tam Bảo, Baton Rouge, La. 
Đại Đức THÍCH-ĐẠO-TỪ Chùa Quán-Âm, Sioux Cịy IA 
Đại Đừc THÍCH-ĐỨC-TRÍ, Chùa Tam-Bảo, Tulsa. Ok. 

Đại Đức THÍCH-HUỆ-HOA,  Đại diện Hòa Thƣợng THÍCH TRÍ-HUÊ Chùa Linh-Sơn, Houston, Tx. 
Đại Đức THÍCH-THÔNG-ĐỨC, Trụ Trí Chùa Bồ-Đề, New Orleans, La. 

Đại Đức THÍCH-NGUYÊN-THÔNG, Trụ Trì Tu-Viện Hồng-Đức, Des Moines, IA. 
Thƣợng-Tọa THÍCH-GIÁC-ĐỒNG,  Đại Đức THÍCH PHƢỚC HẠNH, Chùa Bồ-Đề Đạo Tràng, Tx. 

Thƣợng-Toạ THÍCH-NHẬT-QUANG, Chùa Quyền-Quang Rockwal, Tx. 
Đại Đức THÍCH GIẢI-NGỘ, Đại Đức THÍCH-MINH-THIỆN,  Đại Đức THÍCH-PHÁP-LẠC, Chùa Đại-Bi, Wylie, 

Tx. 
Đại Đức THÍCH GIẢI-ĐỨC, Chùa Từ-Quang, Dallas, Tx. 

Thƣợng Toạ THÍCH-NHƢ-MINH, Thƣợng-Toạ THÍCH-NGUYÊN-TÂM, Chùa Việt-Nam, Los, Ca. 
Hòa Thƣợng THÍCH-THÔNG-HẢI, Tu-Viện Chơn Không, Honolulu, HI. 

Đại Đức THÍCH-NHẬT-CHÂU 
Thƣợng Toạ THÍCH GIẢI-MINH, Sacramento, Ca. 

Đại Đức THÍCH-TÂM-BÌNH, Houston, Tx. 
Đại Đức THÍCH-ĐẠO-NGHIỆP, Houston, Tx. 

Ban Điều Hành Trung Tâm Phật-Giáo Vạn Hạnh, LA 
Ban Điều Hành Hội Phật Giáo Việt-Nam New Mexico 

Gia-Đình Phật-Tử Tổ Đình Vĩnh-Nghiêm Việt-Nam: Gia-Đình Phật-Tử Vĩnh-Nghiêm, Giác-Ngạn, Giác-Long, 
Giác-Nguyên, Giác-Minh, Giác-Hạnh 

Aí Hữu  Gia-Đình Phật-Tử Vĩnh-Nghiêm Hải-Ngoại 
Quý Huynh-trƣởng Hội-Đồng Huynh-trƣởng Cao Niên và Ban Chấp Hành 

Hội Đồng Điều Hợp Trung-Ƣơng GĐPT Việt-Nam trên Thế-Giới 
Ban Hƣớng Dẫn Trung-Ƣơng GĐPT Việt-Nam tại Hoa-kỳ 
Huynh-trƣởng Chủ-Tịch Hội Đồng Chỉ-Đạo và Giám-Sát 

Đoàn Cựu Huynh-Trƣởng và Đoàn-sinh GĐPT-VN tại San Jose 
Ban Hƣớng Dẫn GĐPT Miền Tịnh Khiết, Quảng-Đức, Thiện-Minh, Thiện-Hoa 

Quý Phật-Tữ  Vùng phụ cận Dallas, Ft.Worth và toàn thế-giời. 
Quý vị Đồng-Hƣơng xa gần trên toàn thế-giới. 

Quý vị Đại diện các cơ quan truyền-thông, báo-chí 
Quý Đại Diện Cộng Đồng Ngƣời Việt Quốc-Gia Dallas, Fort Worth 

Quý Đại Diện các cơ sỡ thƣơng mại các vùng phụ cận Dallas, Fort Worth 
 

đã trợ duyên hộ niệm, thăm viếng, phân ƣu, gửỉ điện thƣ, cầu nguyện, và 
tham dự  “ TANG LỄ CỦA CỐ HÒA THƢỢNG THƢỢNG TRÍ HẠ HIỀN ”  

KHAI SƠN VÀ  LÀ VIỆN TRƢỞNG TRUNG-TÂM PHẬT-GIÁO KHUÔN-VIỆT 
Chùa Pháp-Quang Grand Prairie, Tx.  

Cố Vấn Ban Điểu-Hợp Trung-Ƣơng GĐPT Việt-Nam Trên Thế-Giới 
Cố Vấn Ban Hƣớng Dẩn Trung-Ƣơng GĐPT Việt-Nam tại Hoa-Kỳ 

Cố Vấn Ban Hƣớng Dẩn GĐPT Miền Tịnh-Khiết 
Cố Vấn Aí-Hữu GĐPT Vĩnh-Nghiêm Hải-Ngoại 

Cố-Vấn Trung-Tâm Phật-Giáo Vạn-Hạnh, New Orleans 
Cố Vấn Hôi Phật-Giáo Chùa Quang-Minh, New Mexico 
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Đã đột ngột xả bỏ báo thân, thâu thần thị tịch vào lúc 4 giở 30, Chủ Nhật, ngày 08 tháng 08,  năm 2010  

nhằm ngày 28 tháng 06, năm Canh-Dần, tại Chùa Pháp-Quang, trụ thế 74 tuổi 
“CAO ĐĂNG PHẬT-QUỐC” 

 
Trong lúc tang gia bối rối không tránh đƣợc những sơ xuất, 

kính xin Quý vị TRƢỞNG LÃO, CHƢ TÔN ĐỨC, Quý vị ân nhân, quý Phật-Tử, Quý Đồng-Hƣơng niệm tình 
miễn-thứ. 

Nguyện Phật từ gia hộ Quý vị đầy đủ vô lƣợng Phƣớc đức nhân duyên. 
 

Nam mô Hoan-hỷ Tạng-Bồ-Tát Ma-Ha-Tát Tác Đại Chứng Minh 
 
 

TANG MÔN, PHÁP QUYẾN ĐỒNG KÍNH CẢM TẠ 
 

Chúng tôi tâm thành xin Quý Chƣ Tôn, Thiền Đức tha lỗi, vì không có đủ danh sách Quý Tăng, Ni  mà lần 
trƣớc đã sơ xuất. (Thêm vào danh sách này, hôm nay, ngày 22 tháng 09, 2010) 

 
 

 

 

 

Nam Mô Trí Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát 

Vĩnh Viễn Thành Kính Tri Ân Thầy đã để lại Xá Lợi 
cho chúng con được chiêm bái!  

 
 
 
 
 
 
 

Đã đến rồi đi không quan ngại. 

Chẳng đến, chẳng đi (Sƣ Ông Trí-Hiền) mãi còn. 
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TRUNG-TÂM PHẬT-GIÁO KHUÔN-VIỆT 
CHÙA PHÁP-QUANG 

1004 Small St. 
Grand Prairie, Tx.  75050 

972-264-1285 
 

Pháp-Quang ngày 15 tháng 09, 2010 
 

THƯ CUNG THỈNH 
 

 
Kính gửi:_____________________________________________________ 
 
K ính Bạch Qúy Ngài 
 
Sƣ phụ chúng con viên tịch một cách bất ngờ, ngoài việc đau thƣơng chồng 
chất, chúng con còn phải lo phật sự, lo điều hành mọi việc, lo tiếp tục xây cất 
Quán-Âm Linh-Viện, để thực hiện tâm nguyện của Cố Sƣ Ông Trí-Hiền. 
 

Chúng con tự biết có nhiều điều phải làm mà chƣa  thực hiện đƣợc, những 
mong Chƣ Tôn Thiền-Đức Tăng, Ni hoan hỷ bỏ qua cho. 
 

Tang môn pháp quyến chúng con đê đầu cung thỉnh Chƣ Tôn Thiền-Đức 
Quang lâm Chùa Pháp-Quang, vào ngày 25 tháng 09, năm 2010 , nhằm 
ngày 18 tháng 08, năm Canh-Dần,  lúc 11 giờ  trƣa cùng chung góp lời cầu 
nguyện cho Thầy chúng con, trong ngày Lễ Chung Thất .  Sự hiện diện của 
Quý Ngài nói lên tấm lòng tha thiết vì đạo tình, nhƣ  lúc Thầy  chúng con còn 
sinh tiền. 
 

Ngƣỡng  nguyện Hồng-Ân Tam Bảo gia hộ cho Qúy Ngài thân tâm an lạc, 
đạo quả viên thành, chúng sanh di độ. 
 
 

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ-Tát-Ma-Ha-Tát 
              Trân Trọng kính thỉnh 

Đại diện Tang môn pháp quyến 
 

 
 
 

Sa môn Thích-Nguyên-Tâm 
(Ấn Ký) 
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TRUNG-TÂM PHẬT-GIÁO KHUÔN-VIỆT 
CHÙA PHÁP-QUANG 

1004 Small St. 
Grand Prairie, Tx.  75050 

972-264-1285 
 

 
 

THÔNG BÁO 
 

Tang môn pháp quyến của Cố Sƣ Ông Thích-Trí-Hiền trân trọng thông báo 
Cùng Qúy Đạo Hữu, Phật-Tử, Qúy Đồng-Hƣơng xa gần đƣợc rõ: 

Ngày  08 tháng 08, 2010 trôi qua nhanh chóng. 
Với niềm đau thƣơng, tiếc nhớ vô vàng, Tang môn pháp quyến, chúng tôi tổ 
chức   Lễ Chung Thất  cho  Thầy, Tổ  chúng tôi, vào ngày 25 tháng 09, năm 

2010. 
 

Tang môn, pháp quyến kính mời chƣ liệt vị quang lâm Chùa Pháp-Quang vào 
lúc 11:00 giờ ngày Thứ Bảy 25 tháng 09, 2010 ,nhằm ngày 18 tháng 08, năm 
Canh-Dần, taị  Giác Linh Đƣờng để cùng tụng niệm,  nguyện cho Giác Linh 

Sƣ Ông CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC, Thị hiện Ta Bà, Hóa độ quần sinh. 
 
 

Nam Mô Hoan-Hỷ Tạng Bồ-Tát-Ma-Ha-Tát tác đại chứng minh 
 
 
 

Pháp-Quang, Ngày 15 tháng 09, 2010                                       Trân Trọng 
kính mời 

Đại diện Tang môn pháp quyến 
 
 
 
 

Thƣợng-Tọa Thích-Nguyên-Tâm 

 
 



 
 
 
 
 
 

Tất cả hướng về sự nghiệp KHAI SƠN chùa  
 

Pháp-Quang của Cố Hòa Thượng Thích Trí Hiền.

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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




