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LỜI TÒA SOẠN
 Các pháp chẳng bao giờ ngưng đọng lại dù chỉ trong một sát na ngắn ngủi. Nó 
luôn dịch chuyển, biến hóa mà đôi khi con người vô tình quên mất sự biến chuyển 
bất tận ấy. Chỉ đến khi Xuân về mới khiến chúng ta giựt mình và chợt nhận ra mỗi 
một cá thể chúng ta đều mang trong mình dáng dấp của sự vô thường luân chuyển. 
Xuân mang ý nghĩa tượng trưng cho sự vận hành của tất cả các pháp trên thế gian 
với quy luật: sanh, trụ, dị, diệt. Trước vòng luân chuyển thịnh suy liên lỉ ấy chúng 
ta hãy cùng nhau “tống cựu nghinh tân” để đón chào năm mới với những khởi đầu 
mới. Chính vì vậy, nhằm thiết lập một lối sống thăng bằng giữa tinh thần và vật chất 
cho những người con Phật đang sống trong một xã hội mà nơi đó đang tràn ngập 
những biến chứng của dục vọng do bề trái của sự phát triển không kiểm soát từ 
nghành công nghệ thông tin đương đại gây ra - NGUYỆT SAN DIỆU PHÁP ra đời. 
Như gióng lên một hồi chuông Pháp Âm Vi Diệu, xoa diệu đau thương của tàn canh 
chấp ngã, chữa lành những vết thương đang rỉ máu bởi ái nhiễm dục trần; và hơn 
hết chính là ban phát bức thông điệp “Từ Bi & Trí Tuệ” của Đức Phật. Nguyệt San 
Diệu Pháp cũng là nơi mà quý Tăng Ni và Phật tử tại chùa Diệu Pháp có thể nói lên 
tiếng nói của mình về những kinh nghiệm tu tập và thể nghiệm trong khoảng thời 
gian chúng ta sinh hoạt tại chùa. Là nơi mà quý vị có thể chuyển tải Giáo Phá trong 
tinh thần ‘Tự Do-Hoà Hợp-Từ Bi-Trí Tuệ-Hoan Hỷ và Tiến Tu’. 
 Ban biên tập Nguyệt San Diệu Pháp chúng con cũng xin đê đầu thành kính tri 
ân Hoà Thượng Thích Viên Lý - Trụ Trì Chùa Diệu Pháp đã tạo nhiều thuận duyên 
thúc đẩy cho chúng con có cơ hội thực hiện Sứ Mệnh Hoằng Dương Đạo Pháp;  lợi 
lạc quần sanh. Làm cho mỗi đệ tử nơi mái Già  Lam Diệu Pháp này được thấm nhuần 
Phật Pháp trong từng ý tưởng, ngôn ngữ và hành động. Chúng con cũng kính tri ân 
HT Thích Viên Huy – Phó Viện Chủ Chùa Diệu Pháp cũng đã sách tấn và ủng hộ cho 
BBT chúng con có thêm động lực để phát huy hết năng lực vốn có của chúng con. 
Chúng con xin thành tâm kính Chúc Quý Ngài một mùa xuân Quý Mão “Phước Trí 
Nhị Nghiêm-Đạo Thọ Miên Trường”
 Chúng Tôi cũng xin chân thành cảm ơn quý Đạo Hữu Phật Tử, Quý Huynh 
Trưởng, các em đoàn sinh GĐPT Chánh Đạo đã cộng tác cho Nguyệt San Diệu Pháp 
số đầu tiên ra đời. Xin kính chúc quý vị “Bồ Đề Tâm Kiên Cố, Phước Thọ Tăng Long, 
Sở Cầu Như Nguyện” 
 Ban Biên Tập Nguyệt San Diệu Pháp Đồng Kính Chúc.   

Trước thềm xuân 
Quý Mão,

Thay mặt Tăng Ni Chùa 
Diệu Pháp, Chúng tôi 
thành tâm kính chúc:
- Chư Tôn Đức Giáo 
Phẩm Hoà Thượng, 
Thượng Toạ, Quý Ni 
Trưởng, Ni Sư, Cùng 
chư tôn đức Tăng Ni.
- Quý lãnh đạo tinh 
thần các tôn giáo
-Quý đoàn thể, tổ chức, 
cộng đồng và các cơ 
quan truyền thông
- Quý ân nhân – Cấp 
Cô Độc thời đại
- Quý đồng bào Phật tử 
trong và ngoài nước
Một mùa xuân Di Lặc 

như ý và tịnh lạc
Trân trọng

Trụ Trì Chùa Diệu Pháp

Tỳ kheo Thích Viên Lý

Phó Viện Chủ 
Chùa Diệu Pháp

Tỳ Kheo Thích Viên Huy
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Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni

Kính thưa quý Thiện tín Cư sĩ, Huynh 
trưởng, đồng bào Phật tử,

 Vạn pháp luôn vận hành thịnh suy theo quy 
luật tự nhiên. Sự tuần hoàn của thời gian vô 
thường, trên phương diện nhân sinh quan, Phật 
giáo gọi là sanh, trụ, dị, diệt; trên phạm trù của vũ 
trụ luận, Phật giáo gọi là thành, trụ, hoại, không. 
Trong vòng biến dịch liên lỉ ấy, năm Nhâm Dần - 
2022 đã khép lại. Đại dịch Covid-19 kéo dài suốt ba 
năm đã giảm dần mối đe doạ. Tuy nhiên, con người 
vẫn phải tiếp tục hứng chịu những bất ổn khác do 
chiến tranh, khủng hoảng kinh tế, suy thoái đạo 
đức, tranh chấp ý thức hệ, độc tài đảng trị v.v… Có 
vẻ dường như một số phần tử vẫn chưa thực sự 
thấu hiểu lời cảnh tỉnh nghiêm khắc sau những gì 
mà nhân loại đã và đang phải gánh chịu. 
 Giữa bối cảnh phức tạp có nhiều chướng 
duyên nghịch cảnh, trước những tác động tiêu cực 
mang tính chủ quan lẫn khách quan, biến chướng 
duyên thành thuận duyên, Tăng Đoàn GHPGVNTN 
Hải Ngoại đã chủ động vận dụng mọi năng lực dựa 
trên trí lực và bi lực để chu toàn những Phật sự 
quan yếu như tổ chức Đại lễ Phật Đản chung, An cư 
Kiết hạ, Hội nghị Thường niên, hoán chuyển, bổ 
sung và kiện toàn nhân sự, Đại lễ Vu Lan,  An cư 
Kiết đông, các khoá Xuất gia gheo duyên, khoá Tu 
học mùa đông, lễ Bố tát, mở Giới đàn truyền trao 
giới pháp, các buổi họp định kỳ và bất thường v.v…

  Bước vào năm mới Quý Mão - 2023, tất cả chúng ta 
hãy tiếp tục biến những khó khăn thành  dụng  lực 

Bồ đề tâm để hướng đến những thành tựu mới tốt 
đẹp hơn, to lớn hơn, đồng bộ và toàn diện hơn. Trên 
nền tảng của Giới, Định, Tuệ, mỗi người cần tinh 
tấn không ngừng trong việc dụng công tu học, tăng 
trưởng lớn về lòng từ bi, phát huy đúng mức bản 
thể thanh tịnh và khai mở vượt tốc trí tuệ siêu việt 
nhằm kiến tạo một thế giới hoà bình, thịnh vượng, 
một tịnh độ đích thực nơi trần thế. Trên căn bản 
của đại bi tâm, Tăng Đoàn của chúng ta hãy cùng 
nhau nỗ lực thực hiện viên mãn lý tưởng Bồ Tát đạo 
nhằm xoa dịu và đoạn trừ mọi khổ đau của tất cả 
muôn loài.
 
 Trong thời đại ngày nay, thời đại của kỹ 
thuật số, con người khó có thể tránh khỏi sự tác 
hưởng bởi thế giới ảo. Do đó, hãy quay về an trú 
trong Viên giác tánh, đồng thời quyền khai phương 
tiện, lấy huyễn để vượt qua huyễn “dĩ huyễn độ 
huyễn” bằng cách ứng dụng những ưu điểm của kỹ 
thuật công nghệ vào sứ mệnh hoằng pháp lợi sanh. 

 Trước thềm Xuân Quý Mão, thay mặt Hội 
Đồng Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại, 
chúng tôi xin niệm ân của chư Tôn đức Giáo phẩm 
Tăng Ni và quý Đạo hữu đã hoà hợp, đồng sự, tích 
cực củng cố, phát triển Tăng Đoàn, đồng thời dấn 
thân xiển dương đạo pháp, phục vụ dân tộc và thế 
giới nhân loại. Kính chúc chư liệt vị một mới thân 
tâm thường lạc, phước trí nhị nghiêm. 
Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Từ Thị Di Lặc Tôn Phật
Phật lịch 2566 – năm Quý Mão – 2023
Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành

(đã ấn ký)
Tỳ kheo Thích Viên Lý
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Tâm hồn được thảnh thơi
Tỉnh tọa ngắm mây trời

Buông cái tôi nhỏ bé
Mới thấy mình muôn nơi

 
Chén muối không hề mặn
Với lượng nước dòng sông

Lỗi lầm thành bé nhỏ
Thấy cõi lòng mênh mông

Tý nóng giận vô thường
Như nắng vỡ màng sương
Khi lương tâm thức tỉnh
Quán chiếu hiểu tỏ tường

 
Cảm ơn người biếu tặng

Đau thương cùng hạnh phúc
Hôm sau khi thức dậy
Còn có gọi tên nhau.

THƯỜNG KHÔNG 
 MẬU TUẤT 2018

 CỐ ĐẠI LÃO HT THÍCH VIÊN THÀNH -
 VIỆN CHỦ CHÙA DIỆU PHÁP"

THƯA BẠN ĐỌC !
 Chúng ta vừa bước qua một năm 2022 đầy biến động và 
khủng hoảng để chuẩn bị chào đón một năm mới với những hy 
vọng và mục tiêu mới. Mùa xuân vừa là sự khởi đầu với những 
niềm hân hoan và nhiều điều mong ước, đồng thời đó cũng vừa 
là biểu hiện của vô thường, báo động bánh xe thời gian đã quay 
trở về điểm xuất phát để tiếp tục cho chuyến hành trình luân 
chuyển tiếp theo. “Phật pháp bất ly thế gian pháp”, dưới góc độ 
của người học Phật, Phật pháp vốn không ra ngoài các pháp thế 
gian, chúng ta hòa cùng niềm vui nơi nhân thế nhưng phải thấy 
rõ những ảo ảnh vô thường, khổ đau tiềm tàng trong đó mà 
“huýnh thoát trần thế, ký kỳ xuất ly” (thoắt hẳn thế trần, mong 
cầu giải thoát). Đạo Phật hướng dẫn con người tri nhận thực 
trạng khổ đau, bất như ý trong cuộc sống không phải do kiến 
giải tiêu cực, bi quan mà chính bằng tuệ giác siêu việt tối 
thượng với tiêu đích điều hướng con người tới một cuộc sống 
tỉnh thức, an lạc miên viễn; thiết lập một nhân sinh quan chủ 
động trên nền tảng tuệ quán, rằng mỗi người là mỗi hòn đảo 
nương tựa của tự thân, là ngọn hải đăng soi sáng của chính 
mình thay vì là chiếc thuyền bé nhỏ thả mình thiên di theo dòng 
xoáy hư vinh của thời thế. Với mong muốn có được một mùa 
xuân ý nghĩa, một năm mới an khang thịnh vượng, thế giới hòa 
bình, muôn sinh hỷ lạc, hy vọng mỗi cá nhân tinh cần hơn nữa 
trên con đường tu tập, kiện toàn nhân cách, hoàn thiện bản 
thân, chu toàn trách nhiệm, vì đạo pháp cũng như xã hội nhân 
sinh mà dấn thân phục vụ, vượt lên mọi giới hạn không gian, 
thời gian để tìm thấy cho mình một mùa xuân miên trường đích 
thực.
 
 Chúc nguyện cho bạn thân tâm thường lạc, bồ đề tâm 
tăng trưởng, nơi vô thường tạm bợ của trần thế mà huy phát 
bản thể chân thường của tự tâm.

Xuân Quý Mão 2023.
Tỳ kheo Thích Viên Lý

LÁ THƯ ĐIỀU NGỰ
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 Tình thương - Thật ra ai cũng nói rằng chúng 
ta nên từ giã năm cũ để đón nhận năm mới mọi điều 
sẽ sáng sủa tốt đẹp hơn nhưng thật sự chúng ta 
cũng có những băng khoăn thương nhớ một năm đã 
gắn liền bao thành công, bao thương yêu khi những 
công việc tưởng chừng như nó chỉ là hoa giấy lại 
đem đến những kết quả không ngờ, những người 
tưởng như họ là những gì là cản trở bước tiến 
nhưng đó lại là người dẫn đường vô cùng ngoạn 
mục, để lại những ấn tượng thương yêu không bao 
giờ mất.

 Thành công – Tưởng như một cơn bảo mùa 
dịch đã quét đi tất cả những gì mà chúng ta có, sẽ 
trắng tay nhưng đâu ngờ rằng cũng được những ân 
huệ có lẽ chính mình đã nhận ra, có những việc như 
bông đùa ai ngờ đem lại nhiều lợi nhuận, có thể 
nhân ba bốn lần và lợi nhuận đó đã được trang trải 
cho gia đình cho bạn bè cho xã hội, năm cũ thật là 
thành công.
 Vui vẻ – Qua một năm có ai nghĩ rằng mình 
chẳng có niềm vui, hoàn toàn trái ngược vì niềm 
vui không phải ai cũng được nắm lấy. Có người, có 
cháu, có con, có dâu, có rễ, có vợ, chồng, nhưng 
những niềm vui từ trong tâm khảm, bằng sự thông 
cảm, bằng lời chia sẻ cho nhau bằng nụ cười lắm lúc 
chưa ai hiểu, một đứa trẻ nhoẻn miệng cười với một 
người xa lạ một niềm vui thật sự vô ngần. 
 Công việc – Công việc suốt tháng ngày làm 
cho không còn có tâm lo cho người khác, như lạ 
lùng hay có thái độ khác xưa, nhưng năm cũ đó là 
việc mà ai cũng cần thực hiện, bạn không làm gì ư, 
không suy nghĩ à, không vướng bận cho bản thân, 
cho gia đình, cho xã hội, điều đó viễn vông dầu 
chúng ta không còn tham gia việc kiếm tiền hay từ 
thiện không lương, nhưng chắc chắn công việc là 
những người tốt đem ta lại niềm vui trong một 
năm qua.

 Phục vụ – Ai cũng nghĩ người khác sẽ phục 
cho mình, chưa hẳn điều đó là niềm vui, một câu 
chuyện “thiên đàng” một người mới mất được đưa 
lên thiên đàng, họ được phục vụ từ chân đến đầu, 
không rớ tay vào việc gì cả thậm chí muốn xem ti vi, 
chương trình gì v.v và v.v… 
Anh ta mới hỏi: Tại sao chẳng cho làm việc gì cả?
Người phục vụ đáp: Vì đây là thiên đàng. 
Người được phục vụ: Có lẽ là địa ngục thì hơn!
Người phục vụ đáp: Chứ còn gì?

 Nên phục vụ cũng là niềm vui mà bao giờ ai 
cũng nhớ. Nuối tiếc – cái gì rồi cũng qua chúng ta có 
nuối tiếc bao nhiêu cũng chỉ là kỷ niệm buồn vui, 
thương ghét giận hờn được mất, trong cuộc sống đã 
từng gặt và cũng từng buông tuột khỏi tay, mà quá 
khứ thì đã qua, tương lai thì chưa đến chỉ có hiện 
tại (PCK) mới có thể thực hiện được những hoài bão 
những ước mong cho sự thành công trước những 
cơn sóng gió.

 Thất bại – không ai không thất bại mà thất 
bại là mẹ đẻ của thành công, hôm nay thất bại đó 
cũng chính là cuộc trải nghiệm cho bản thân không 
vội nản lòng trốn tránh, giận dữ và hận thù, ông 
Edison nói tôi đã trải qua hơn ngàn lần giờ mới tìm 
được sợi bóng đèn “Neon”, từ bản thân tập thể dục, 
học hành, làm ăn, bè bạn, nghề nghiệp rồi theo năm 
cũ qua đi chúc mừng bạn nhé vì đã quên những lúc 
không thành.

 Được và mất – Có và không là một định luật 
tự nhiên không ai tránh khỏi, lúc trong túi đầy tiền, 
có lúc không còn một xu, vì bởi mọi thứ đều xoay 
theo sự vô thường nên cũng chẳng tiếc khi không 
còn và chẳng vui khi có để cho lòng an nhiên, cứ 
như vậy cho thời gian như vậy trôi đi là mình được 
tất cả.

 

Bồ đề tâm để hướng đến những thành tựu mới tốt 
đẹp hơn, to lớn hơn, đồng bộ và toàn diện hơn. Trên 
nền tảng của Giới, Định, Tuệ, mỗi người cần tinh 
tấn không ngừng trong việc dụng công tu học, tăng 
trưởng lớn về lòng từ bi, phát huy đúng mức bản 
thể thanh tịnh và khai mở vượt tốc trí tuệ siêu việt 
nhằm kiến tạo một thế giới hoà bình, thịnh vượng, 
một tịnh độ đích thực nơi trần thế. Trên căn bản 
của đại bi tâm, Tăng Đoàn của chúng ta hãy cùng 
nhau nỗ lực thực hiện viên mãn lý tưởng Bồ Tát đạo 
nhằm xoa dịu và đoạn trừ mọi khổ đau của tất cả 
muôn loài.
 
 Trong thời đại ngày nay, thời đại của kỹ 
thuật số, con người khó có thể tránh khỏi sự tác 
hưởng bởi thế giới ảo. Do đó, hãy quay về an trú 
trong Viên giác tánh, đồng thời quyền khai phương 
tiện, lấy huyễn để vượt qua huyễn “dĩ huyễn độ 
huyễn” bằng cách ứng dụng những ưu điểm của kỹ 
thuật công nghệ vào sứ mệnh hoằng pháp lợi sanh. 

 Trước thềm Xuân Quý Mão, thay mặt Hội 
Đồng Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại, 
chúng tôi xin niệm ân của chư Tôn đức Giáo phẩm 
Tăng Ni và quý Đạo hữu đã hoà hợp, đồng sự, tích 
cực củng cố, phát triển Tăng Đoàn, đồng thời dấn 
thân xiển dương đạo pháp, phục vụ dân tộc và thế 
giới nhân loại. Kính chúc chư liệt vị một mới thân 
tâm thường lạc, phước trí nhị nghiêm. 
Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Từ Thị Di Lặc Tôn Phật
Phật lịch 2566 – năm Quý Mão – 2023
Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành

(đã ấn ký)
Tỳ kheo Thích Viên Lý

CHÀO TỪ BIỆT 
NĂM CŨ
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 Suốt nhiều tuần qua, đất Cali quay cuồng trong 
giông bão, tiết trời đông ảm đạm. Mầu nhiệm thay, 
trong sự chở che của chư Phật, rạng sáng ngày 15 
tháng 01 trời bỗng quang đãng, toả ánh nắng rực rỡ 
như đang hân hoan đón chào hàng ngàn quý quan 
khách cùng quý Phật tử khắp nơi về Chùa Diệu Pháp 
tham dự Tiệc Chay cuối năm trong tinh thần XÂY 
DỰNG PHÁP TRÀNG – HOẰNG DƯƠNG ĐẠO PHÁP.
Trong buổi lễ HT Thích Viên Lý, trụ trì Chùa Diệu 
Pháp đã dạy rằng: “Hôm nay chúng ta cùng nhau có 
mặt tại ngôi chùa Diệu Pháp thân thương với 3 mục 
đích chính: 

  Cảm ơn – Một năm 2022 – Nhâm Dần qua 
nhưng không phải chấm dứt, xin cảm ơn một năm 
đầy vui buồn lẫn thất bại và thành công, cả đoàn kết 
và chia rẻ, cảm ơn tất cả mọi người đã ưu ái lẫn phỉ 
báng, cảm ơn trời đất lúc thời tiết có lúc dỗi hờn 
cũng như khi đem lại thuận duyên. Cảm ơn bậc Đạo 
sư cao cả đã chỉ đường dẫn lối, nếu không có chúng 
ta chỉ là những người mù rờ voi, mọi bộ phận của 
voi, vòi, tai, chân, đuôi, bụng là con voi, rồi theo đó 
mà tham muốn ác và nghĩ đến tham muốn của sự 
xấu ác thì có bao giờ có được sự an vui. Cái tịnh 
tâm dẫn đến an lạc, và an lạc khiến cho tâm được 
định, khi có định thì giải thoát xuất hiện mới thật 
sự cảm ơn.

 HT Thích Viên Huy
 

 ( Tiếp tục trang 4 ) Thất vọng – Là một điều 
nhiều người vấp phải từ bạn bè, công việc, nghề 
nghiệp thậm chí con cái gia đình. Nếu chúng ta cho 
đó là vì chưa phù hợp hay không thích ứng, chỉ có 
mình chưa phù hợp với hoàn cảnh với xã hội và 
từng cử chỉ đối xử ứng đối mà chính mình đem lại 
thì có gì phải thất vọng, mọi thứ đều tương xứng 
không buộc phải như ý mình vì mọi trên đời như 
giấc mộng, rồi cũng qua theo tâm thức khi thật sự 
nhận chân nó là như vậy.

 Lường gạt – Trong cuộc sống mấy ai không bị 
thất bại trong tình trường, kinh tế, nghề nghiệp, dụ 
dỗ người khác là những tình huống thường xảy ra 
vì ai cũng muốn được cho mình, nhưng không nghĩ 
đến hậu quả và chúng ta đã từng thấy trong cuộc 
đời, thù hận và trả thù do sự lường gạt. Một nhân tố 
không tốt thì phải mang lại sự khổ đau cho chính 
bản thân và những người thân cận, nhân quả rất 
công bằng nhưng phải khôn khéo để khỏi bị lợi dụng 
và lường gạt và nếu bị xem như bài học kinh nghiệm 
cho sự ứng xử của mình.

 Những kỷ niệm – Không bao giờ quên những 
kỷ niệm dù vui buồn, thành bại. Đem lại niềm vui 
thật hạnh phúc, niềm an lạc cho mình người, nhưng 
chúng ta cũng biết nếu giữ mãi cái vui thì nên 
nhưng những đau buồn cũng được tiễn chúng về 
năm cũ.

 Sự Chân thành – Đây là điều hết sức thần bí 
và diệu kỳ khi chúng giữ sự chân thành trong ta, 
không có gì đem lại hạnh phúc hơn. Một tiềm lực 
tràn vào khi sự chân thành luôn hiển hiện, nó giữ 
thành công, cơ hội trở thành siêu việt khi nó được 
áp dụng trong cuộc sống, hãy tự tin không huyền 
thoại nhưng là sự thật, có những lúc chúng ta bị phũ 
phàng nhưng không lâu rồi sự thật cũng phơi bày 
mà ông bà chúng ta thường nhắc thiệt vàng đâu có 
sợ lửa.

Bản tin tiệc vui cuối năm – 

XÂY DỰNG PHÁP TRÀNG CHÙA DIỆU PHÁP
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- Mục đích Thứ nhất cùng nhau chung vui trong ánh sáng chân lý do Đức Phật khai thị để nhắc nhớ, sách tấn 
nhau tinh thần Đồng Sự và Lợi Hành trong Tứ Nhiếp Pháp giữa bối cảnh xã hội có nhiều chướng duyên 
nghịch cảnh.
-  Mục đích Thứ hai thể hiện lòng tri ân và niệm ân đối với tất cả quý đạo hữu dù còn sống hay đã chết, dù ở 
xa hay ở gần dù có mặt hay không có mặt, có người bằng trái tim, có người bằng khối óc, có người bằng tịnh 
tài, có người bằng công sức đã hằng tâm, hằng sản, với đạo tâm kiên cố, trong tinh thần vị tha vô ngã đã khai 
dụng sức mạnh tổng hợp quyết tâm thực hiện những gì cần thực hiện nhằm giúp cho ngôi chùa Diệu Pháp 
thân thương của chúng ta ngày một thân thương hơn, đã trang nghiêm ngày một trang nghiêm hơn, đã thanh 
tịnh ngày một thanh tịnh hơn để đáp ứng  nhiều hơn và thoả đáng hơn những nhu cầu thiết cốt của quần 
chúng Phật tử mọi giới. Thầy cũng cảm niệm công đức ông bà Trần Tài Hiếu, Ông bà Ái Hoa, Ông bà Thái Gia 
Dưỡng, Ông Huy Triệu, Ông Michael và toàn thể phật tử cùng nhau hàng chục năm qua để kiến lập ngôi chùa 
Diệu Pháp thân thương này.
- Mục đích Thứ ba là buổi tiệc hôm nay nhằm  tiếp tục phát huy bản thể thanh tịnh, tinh cần tu học, đặt biệt 
là cùng nhau quên mình vì đạo, nỗ lực xây dựng và phát triển Pháp tràng để hoằng dương đạo pháp, phục vụ 
dân tộc và nhân loại.Với ba mục đích đó, trong niềm vui cuối năm, chúng ta hãy cùng nhau hướng đến tương 
lai, vì tiền đồ của đạo pháp, phát tâm đóng góp để kiến lập Pháp tràng, đặc biệt mỗi người hay là hải đảo kiên 
cố để tự nương tựa và làm chỗ nương tựa, hãy là ngọn đuốc rực sáng để tự soi sáng và xoá tan bóng tối vô 
minh cho nhân thế; đồng thời là viên bảo châu vô giá để cứu giúp những mãnh đời nghèo khó khổ đau nhằm 
biến hành tinh đang đối diện với nhiều bất hạnh này thành một tịnh độ đích thực như Tổ Lâm Tế đã dạy là: 
Mục đích của chúng ta không phải là đến thiên đường mà mục đích của chúng ta là mang thiên đường đến 
trái đất. 
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 Thầy rất xúc động trước sự hiện diện đông đảo 
của quý Đạo hữu, hết lòng thâm tạ và hồi hướng công 
đức của quý Đạo hữu lên ba ngôi Tam bảo, nhất tâm 
cầu nguyện cho tất cả được vô lượng an lạc, phước 
huệ trang nghiêm. 

 Trong lời tuyên bố lý do khai mạc buổi lễ, HT 
Thích Viên Huy, Phó Viện chủ Chùa Diệu Pháp cũng đã 
chỉ dạy, Thầy nói trước khi đón năm mới Quý Mão, 
người dân Việt Nam vẫn thường có phong tục tổ chức 
lễ tất niên mang nét đẹp văn hóa lâu đời , là cơ hội 
giúp cho mọi người ngồi lại bên nhau sum họp chia sẻ 
những điều trong năm cũ, và đón mừng năm mới Quý 
Mão.Thầy cũng nhắc đến ngôi trai đường kế bên đang 
trong giai đoạn hoàn thiện xây dựng và sẽ sớm hoành 
thành để tạo thuận duyên sinh hoạt cho quần chúng 
phật tử, Nhân dịp này, thầy cũng mong quý phật tử 
đến tham dự cùng nhau hàn huyên tâm sự, trong tinh 
thần hoà ái và đậm tình pháp vị; cùng nhau thưởng 
thức trên 30 món ăn chay do Phật tử Chùa Diệu Pháp 
đã nhiệt tâm chuẩn bị

 Buổi lễ còn có sự tham dự của Ông bà Chánh án Nguyễn Trọng Nho và Giáo Sư Vân Bằng – giám đốc 
trung tâm sinh hoạt cộng đồng Phật Giáo Điều Ngự, Nghị viên John Wu của thành phố San Gabriel, Phó thị 
trưởng Ted Bùi của thành phố Fountain Valley, Ông bà Trần Tài Hiếu, Ông Huy Triệu, Đạo hữu Trí Tín, cùng 
tất cả quý phật tử xa gần của Chùa Diệu Pháp và Chùa Điều Ngự cũng lần lược bày tỏ cảm niệm của mình 
đối với ngôi chùa Diệu Pháp. 
 

 ( Tiếp tục trang 4 ) Thất vọng – Là một điều 
nhiều người vấp phải từ bạn bè, công việc, nghề 
nghiệp thậm chí con cái gia đình. Nếu chúng ta cho 
đó là vì chưa phù hợp hay không thích ứng, chỉ có 
mình chưa phù hợp với hoàn cảnh với xã hội và 
từng cử chỉ đối xử ứng đối mà chính mình đem lại 
thì có gì phải thất vọng, mọi thứ đều tương xứng 
không buộc phải như ý mình vì mọi trên đời như 
giấc mộng, rồi cũng qua theo tâm thức khi thật sự 
nhận chân nó là như vậy.

 Lường gạt – Trong cuộc sống mấy ai không bị 
thất bại trong tình trường, kinh tế, nghề nghiệp, dụ 
dỗ người khác là những tình huống thường xảy ra 
vì ai cũng muốn được cho mình, nhưng không nghĩ 
đến hậu quả và chúng ta đã từng thấy trong cuộc 
đời, thù hận và trả thù do sự lường gạt. Một nhân tố 
không tốt thì phải mang lại sự khổ đau cho chính 
bản thân và những người thân cận, nhân quả rất 
công bằng nhưng phải khôn khéo để khỏi bị lợi dụng 
và lường gạt và nếu bị xem như bài học kinh nghiệm 
cho sự ứng xử của mình.

 Những kỷ niệm – Không bao giờ quên những 
kỷ niệm dù vui buồn, thành bại. Đem lại niềm vui 
thật hạnh phúc, niềm an lạc cho mình người, nhưng 
chúng ta cũng biết nếu giữ mãi cái vui thì nên 
nhưng những đau buồn cũng được tiễn chúng về 
năm cũ.

 Sự Chân thành – Đây là điều hết sức thần bí 
và diệu kỳ khi chúng giữ sự chân thành trong ta, 
không có gì đem lại hạnh phúc hơn. Một tiềm lực 
tràn vào khi sự chân thành luôn hiển hiện, nó giữ 
thành công, cơ hội trở thành siêu việt khi nó được 
áp dụng trong cuộc sống, hãy tự tin không huyền 
thoại nhưng là sự thật, có những lúc chúng ta bị phũ 
phàng nhưng không lâu rồi sự thật cũng phơi bày 
mà ông bà chúng ta thường nhắc thiệt vàng đâu có 
sợ lửa.
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 Chương trình văn nghệ còn có sự tham gia của 
Ban Đạo Ca Chùa Diệu Pháp, GĐPT Chánh Đạo, ca sĩ 
Trang Thúy, Ca Sĩ Vũ Quang Vinh, Ca sĩ Hà Tiên và Ca 
sĩ Jessie Thảo Vy với phần điều hợp chương trình của 
nữ sĩ Ái Cầm (Tuần Báo Sài Gòn Times) và MC Tuyết 
Nha (Đài truyền hình IBC TV). Toàn bộ hình ảnh 
chương trình LỄ TẤT NIÊN CHÙA DIỆU PHÁP được 
ghi lại bởi phóng viên của đài IBC TV và ĐH Nhiếp Ảnh 
Gia Hàn Quốc Dân. 
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 Buổi lễ còn có sự tham dự của Ông bà Chánh án Nguyễn Trọng Nho và Giáo Sư Vân Bằng – giám đốc 
trung tâm sinh hoạt cộng đồng Phật Giáo Điều Ngự, Nghị viên John Wu của thành phố San Gabriel, Phó thị 
trưởng Ted Bùi của thành phố Fountain Valley, Ông bà Trần Tài Hiếu, Ông Huy Triệu, Đạo hữu Trí Tín, cùng 
tất cả quý phật tử xa gần của Chùa Diệu Pháp và Chùa Điều Ngự cũng lần lược bày tỏ cảm niệm của mình 
đối với ngôi chùa Diệu Pháp. 
 

 Sau cùng quý vị MC đã thay mặt Ban Tổ 
Chức, xin vinh danh và tri ân sự đồng hành quý 
báu của đông đảo phật tử gần xa đã phát tâm 
chung tay XÂY DỰNG PHÁP TRÀNG – HOẰNG 
DƯƠNG PHẬT PHÁP. Quý Đạo Hữu Phật Tử Chùa 
Diệu Pháp, quý Huynh Trưởng GĐPT Chánh Đạo 
đã không ngại giông bão, vất vả dầm mình dưới 
mưa lạnh nhiều ngày liền để dọn dẹp thiết trí để 
quý quan khách về tham dự tiệc trong không khí 
trang nghiêm thoáng mát và an tịnh. Cũng xin 
chân thành cảm ơn quý Phật Tử đã chung tay góp 
sức nấu hơn 30 món ngon chay tịnh, quý vị trong 
Ban Tiếp Tân, Ban Vệ Sinh, Ban Thư Ký, Ban Trai 
Soạn, Ban Trật Tự và Ban Tài Chánh– chính sự 
tận tâm của quý vị đã tạo nên sự thành tựu viên 
mãn cho buổi tiệc. Tất cả chúng ta đều cùng chung 
mong muốn ngôi chùa Diệu Pháp thân thương mãi 
mãi trường tồn, là đạo tràng thanh tịnh trang 
nghiêm, là nơi giáo dưỡng tâm linh của quảng đại 
quần chúng Phật tử nhiều thế hệ, để hương từ bi 
và ánh sáng trí tuệ của Đạo Phật có thể soi sáng 
khắp muôn nơi.  

 Lunar New Year's means the beginning of 
Spring and the renewal of life and nature. Lunar 
New Year, or Tết Nguyên Đán, is Vietnam's most 
significant celebration. We come together as a 
family, receive lucky money from elders, eat tradi-
tional food, honor our ancestors, and visit the 
temple to pray for good fortune, prosperity, and 
longevity. It is a time for a much joyous occasion.

 

Xuân đã đi đâu lại trở về
Nếu về rồi sẽ cũng ra đi

Đến đi khái niệm nhị nguyên tính
Ven rừng mây trắng lững lờ trôi

HT Thích Viên Lý

“ LUNAR NEW YEAR 
AND SAMSARA - 

Ấn Tri ”

XUÂN ĐẾN XUÂN ĐI 
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Tôi là ai, khi các pháp đã rã rời

Tôi là ai khi các duyên đã tách biệt.
Chẳng phải tôi cũng chẳng hề có ngã

Chẳng là gì giữa vạn pháp mênh mông
Đứng giữa đất trời rộng lớn thinh không
Chẳng còn tìm thấy nơi đâu là bản ngã

 Nhắc đến Triết học là nhắc đến môn học của 
tư duy và sự thông thái, được con người xem là 
điểm đích trong cuộc chạy đua chinh phục tri thức. 
Do đó, từ trước đến nay có không ít các học giả 
tham gia nghiên cứu cũng như soạn tác. Không 
giống với một số tác giả chỉ mang những “đứa con 
tinh thần” của mình vào đời trên nền tảng các chủ 
đề triết học chuyên biệt, TỔNG QUAN TRIẾT HỌC 
PHƯƠNG TÂY lại đi theo một quỹ đạo khác – khái 
lược toàn bộ nền triết học Tây phương.

 Dĩ nhiên đây không phải là một công việc dễ 
dàng, đòi hỏi người cầm bút phải có một lượng kiến 
thức tổng thể rất lớn, một sự dứt khoát, logic, uyển 
chuyển trong văn phong để có thể sắp xếp những 
viên gạch tư tưởng riêng lẻ mang khuynh hướng cá 
nhân của mỗi triết gia thành toà kiến trúc học thuật 
Tây phương đồ sộ mà không bị khô khan, cứng 
nhắc. Và thật sự ngạc nhiên rằng, TỔNG QUAN 
TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY của Hoà thượng Tiến Sĩ 
Thích Viên Lý đã vượt lên mọi yêu cầu đó để có thể 
chào đón bạn đọc bằng một diện mạo như bây giờ.

     

 On a more serious note, one can also find 
immense benefit from contemplating the New 
Year's Spring Season concerning Lord Buddha's 
teachings. The Buddha taught that all beings are 
subject to birth, old age, sickness, and death 
through the cycle of Samsara.
 Each new year should also be one where we 
can reflect on the impermanence of nature or the 
cycle of the seasons. From the beginning, Spring 
can be seen as birth as things start to renew again; 
summer is when nature begins to grow and age. In 
contrast, in Fall, the leaves begin to wither. Lastly, 
Winter, as nature begins to be cold and come to an 
end. This cycle continues on and on, just like 
Samsara, and it also happens to our bodies with 
every breath. All life, external and internal, is sub-
ject to change; that is the Buddha's teaching.
 May we feel blessed to breathe and to be 
alive another year. May we cherish the moments to 
be with our loved ones who are still with us. Let us 
be motivated this year by taking in stride to pro-
mote our earnest prayers of hope and prosperity in 
the new year through our actions through positive 
wholesome cultivation. The first step may be devot-
ing some time to the temple, causing you to attain 
more compassion and wisdom each stay.
 This habit will generate positive merit every 
time, benefiting not only yourself but also you dedi-
cate this to all family and friends alive today, all the 
loved ones passed on, and all sentient beings in this 
universe.

GIỚI THIỆU SÁCH: 

“ TỔNG QUAN TRIẾT 
HỌC PHƯƠNG TÂY ”  
CỦA HT THÍCH VIÊN LÝ - ẤN PHÁP

CẢM NHẬN VỀ PHÁP - 
Ấn Trí
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 Hoà thượng Tiến Sĩ Thích Viên Lý là một 
lãnh đạo Phật giáo xuất chúng, một học giả uyên 
bác có ảnh hưởng rất lớn trong cộng đồng Phật giáo 
hải ngoại. Ngài đã, dịch, viết và soạn tác rất nhiều 
tác phẩm trên nhiều lĩnh vực khác nhau như Phật 
học, Khoa học, Phân tâm học, Vật lý học, Xã hội học, 
Sử học, Chính trị học v.v… Điểm chung trong hầu 
hết các tác phẩm của ngài là đều viết chúng dưới 
góc nhìn của một học giả nghiên cứu và khá chuẩn 
mực cũng như khách quan trong việc truyền bá 
Phật  pháp.

 Qua lăng kính của một học giả và sử gia, triết 
học phương Tây với không ít những quan điểm đôi 
lúc được xem là cực đoan điển hình trong giai thời 
trung cổ, ngài đã viết lại chúng như “chính chúng 
đã là” một cách nhẹ nhàng, vô tư, khách quan và 
thuyết phục. Điều này thể hiện sự chuyên nghiệp 
của một nhà nghiên cứu và chúng ta hoàn toàn có 
thể tin cậy vào những tác phẩm được viết bằng sự 
cẩn thận, chuẩn xác và khách quan như vậy.

 TỔNG QUAN TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY chia 
triết học Tây phương thành 6 thời kỳ, ứng với 
những cột mốc lịch sử là sự xuất hiện của các triết 
gia và triết thuyết tiêu biểu, giúp người đọc có thể 
hình dung toàn bộ sơ đồ phát triển của lĩnh vực học 
thuật này ở thế giới Tây phương. Đây là quyển sách 
thích hợp với những ai quan tâm công việc nghiên 
cứu và yêu thích tri thức, khai mở năng lượng tư 
duy, chúng ta có thể xem đây như là một “công trình 
giáo khoa” căn bản, một tác phẩm “Triết học nhập 
môn” hơn là lý luận, bình phẩm triết học. Với hơn 
50 triết gia tiêu biểu và gần 30 học thuyết, diễn 
ngôn triết học khác nhau từ cổ đại, trung cổ, phục 
hưng, cận đại, hiện đại đến đương đại, thêm vào đó 
là những tài liệu tham khảo phong phú và đáng tin 
cậy, tôi tin rằng tác phẩm sẽ là công trình nghiên 
cứu giá trị cho những hậu sinh đam mê triết học và 
nhất là những Tăng Ni Phật tử đang sống tại 
phương Tây cần phải hiểu rõ căn bản về tư tưởng 
sống của người bản xứ nơi đây, điều này giúp ích 
rất nhiều trong công cuộc hoằng dương đạo Pháp 
nơi xứ người.

      Sau cùng, hơn là một tác phẩm học thuật, tác giả 
đã thật sự định hướng một tư duy mở và quan điểm 
tiến bộ để người sau có thể viết tiếp những trang tri 
thức của tiền nhân chưa thể hoàn thiện một cách 
kiện toàn và hoàn hảo hơn, ứng hợp với chân lý 
muôn đời bất biến. Hy vọng tâm huyết này của Hoà 
thượng sẽ được lan toả và hiện thực hoá, như ngài 
có nói trong tác phẩm của mình: “Càng về sau, với 
nhiều khám phá và nhận thức mới, rất có thể những 
ý nghĩa và giá trị sẽ thay đổi theo thời gian ngoại 
trừ những chân lý thì sẽ luôn mãi bất biến, thực tế 
này minh chứng rằng, triết học phương Tây dù đa 
nguyên, thâm áo nhưng vẫn có những giới hạn chưa 
thể xem là đã vượt lên trên thời và không gian, ngã 
và pháp mà giáo lý Phật giáo gọi là “Bất Nhị”.

Để đọc được sách xin vui lòng truy cập 
- Website: Chuadieuphap.US

-Dieungu.org
hoặc nhận sách giấy tại Chùa Diệu Pháp

THÁI TÚ HẠP

 Mai ta về giữa non cao
Xé mây làm áo lụa đào cho em

Nghiệp từ mấy thuở trần duyên
Nắng thanh xuân đậu ngoài hiên ta bà

Đưa nhau dạo giữa ngân hà
Bỏ nhân gian lại chốn tà huy sông

Mai sau tình vỡ hư không
Có nghe tiếng hót tiền thân chim ngàn

Từ trong thiên cổ tri âm
Tiễn nhau xuống núi cưu mang kiếp sầu

Mai về khép cánh biển dâu
Giở trang vô tự trắng nhòa sắc không

Chờ nhau trong cõi vô thường
Soi tâm tư hiện một vừng trăng xưa.

 

THANH TỊNH KHÚC
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Tôi là ai khi các duyên đã tách biệt.
Chẳng phải tôi cũng chẳng hề có ngã

Chẳng là gì giữa vạn pháp mênh mông
Đứng giữa đất trời rộng lớn thinh không
Chẳng còn tìm thấy nơi đâu là bản ngã

 Trên nền tảng của giáo pháp Tứ Diệu Đế và 
bằng chính kinh nghiệm của mình,  Bernard đã phát 
hiện ra rằng, không có sinh vật nào khốn khổ như 
con người, luôn phải chịu nhiều cực hình khác nhau. 
 
 Cuộc sống của chúng ta trên trái đất là một 
bài kiểm tra liên tục về sức mạnh ý chí, vì con 
người luôn bị nô lệ bởi nỗi buồn phiền và nhiều áp 
lực nặng nề khác. Ai có thể chịu đựng được tất cả 
những điều khủng khiếp mà mình phải đối diện hay 
chứng kiến những thảm hoạ đầy kịch tính đã và 
đang diễn ra một cách miên tục? Chúng ta đáng ghét 
và thô lỗ khi chúng ta đang làm những việc tốt, 
buồn bã khi mọi thứ khó khăn, đần độn và đau khổ 
bất kể hoàn cảnh của chúng ta như thế nào. Khi khó 
khăn, chúng ta khao khát những thời điểm tốt đẹp 
hơn và, khi thời điểm tốt đẹp, chúng ta liên tục lo sợ 
điều gì đó tồi tệ hơn. Loại tầm thường nào có thể 
tồn tại? Nơi nào không có những cạm bẫy và cám 
dỗ? Chúng ta nói về tự do trong bối cảnh nào? Sự 
khôn ngoan đi kèm với cái giá phải trả của từng nỗ 
lực… Như thể một con người được sinh ra với 
những người theo chủ nghĩa Platon để bị trừng phạt 
vì một số tội lỗi tiền định hoặc như Pliny phàn nàn, 
thiên nhiên có thể được coi là mẹ ghẻ hơn là mẹ 
ruột đối với chúng ta. Đi đôi với vinh quang là đố 
kỵ, cũng như giàu có và lo lắng, con cái và gánh 
nặng, niềm vui và bệnh tật, hạnh phúc và khổ đau, 
sống và chết…. Chỉ riêng con người phải chịu đựng 
đố kỵ, bất mãn, đau buồn, tham lam, dục vọng và mê 
tín…; không có sinh vật nào khác sống trong sự run 
sợ, bất an và giận dữ điên cuồng như vậy. Đức Phật 
dạy, tất cả đều do nghiệp lực bởi chính mình tạo tác. 
Cái gì do con người gây ra thì cũng phải do chính 
con người giải quyết như chiến tranh, đố kỵ, hận 
thù v.v… Vì thế muốn chấm dứt khổ đau, phải hướng 
về Phật pháp để tu tập. Có tu tập là có giải thoát, có 
tu tập là có an lạc. An lạc, hạnh phúc   đích thực vốn 
đang có mặt trong chính đời sống của mỗi một 
chúng ta. 
                                                                                                      

Hải Ấn

 Chữ duyên là một trong những ngôn từ quan 
trọng của Phật giáo, thường đi kèm với nhân duyên. 
Ai trong chúng ta cũng thường thấy mọi thành quả 
đều do duyên tạo thành.

 Khi còn ở Âu châu, nơi tôi ở lúc đó không có 
ngôi chùa Việt Nam nào cả. Hội Phật giáo phải thỉnh 
các Thầy ở nước Pháp, Đức hay Na Uy bay qua để 
chứng minh những lễ lớn trong năm. May mắn thay 
tôi đã được đầy đủ nhân duyên đi học Phật pháp ở 
những khóa tu học do Giáo Hội Phật Giáo Âu châu tổ 
chức. Mỗi năm khóa học được tổ chức ở một nước 
khác nhau. Cố Hòa Thượng Thích Minh Tâm (Chùa 
Khánh Anh, Pháp quốc) cũng đã có mời các Thầy  

 

ÁI CẦM

Trẻ lãng du - già về cố xứ
giọng không thay - pha tuyết mái đầu

gặp đám trẻ thờ ơ không biết
cười hỏi ta: Khách đến từ đâu

 
Trẻ đi già trở về nhà

giọng quê không đổi tóc đà pha sương
thiếu nhi nay gặp bên đường

hững hờ cười hỏi khách phương nào về

 

HẠ TRI CHƯƠNG

Thiếu tiểu ly gia, lão đại hồi
Hương âm vô cải, mấn mao thôi

Nhi đồng tương kiến, bất tương thức
Tiếu vấn: “Khách tòng hà xứ lai?”

HÃY TINH TẤN TU TẬP

CẢM XÚC KHI VỀ LÀNG

HỒI HƯƠNG NGẪU THƯ

DUYÊN 
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( tiếp tục trag 8) ở xa như Mỹ và Úc châu sang giảng 
dạy trong những khóa tu học ấy.
 Mùa hè năm 2000, lần đầu tiên tôi tham dự 
khoá tu học Âu châu và cũng được biết bản thân 
chính là người đầu tiên duy nhất của quốc gia đến 
dự khoá tu học này. Lúc ấy, trong tôi vừa cảm thấy 
mắc cỡ cho xứ sở nhưng cũng nhận ra nhờ phước 
đức của tự thân mà tôi có nhân duyên được tham dự 
khoá tu và nhận được rất nhiều sự hỏi han, chiếu cố 
từ mọi phía. Trong số các Thầy giảng sư mà tôi 
được thọ giáo năm đó và những năm tiếp sau có 
Hòa Thượng Thích Viên Lý, trụ trì chùa Diệu Pháp.

 Ở Mỹ quốc, được người em gái của bạn chồng 
chỉ dẫn năm ngoái, vợ chồng tôi tìm đến Chùa Diệu 
Pháp (San Gabriel) xin Thầy trụ trì làm lễ và cầu 
siêu cho người em chồng vừa tạ thế. Tôi không khỏi 
vui mừng khi có duyên hội ngộ quý Hòa Thượng sau 
hơn 22 năm dài và những kỷ niệm tu học xa xưa ùa 
về trong tôi.
Gia đình chúng con xin ghi ơn công đức tụng niệm 
và những chỉ dẫn của Hòa Thượng, các Thầy và các 
sư cô chùa Diệu Pháp. 

 Những bài Pháp trong các buổi lễ cầu siêu đã 
giúp gia đình chúng con vơi đi phần nào nỗi đau 
buồn. Chúng con xin ghi ơn quý Thầy trụ trì đã cho 
người em quá cố quy y Tam Bảo và đặt pháp danh. 
Các Phật tử trong Chùa cũng luôn vui vẻ giúp đỡ 
làm cho mỗi lần chúng con về Chùa không cảm thấy 
lạc lõng.

 Chúng con cảm nhận được thế nào là đủ 
duyên và rất cảm kích, trong lòng thấy ấm áp vô 
cùng khi được đến Chùa Diệu Pháp. Cầu mong quý 
Hòa Thượng trụ trì, Hòa Thượng phó trụ trì, tất cả 
các Thầy các sư cô sức khỏe luôn dồi dào và mọi 
Phật sự đều được thuận duyên tốt đẹp.
Nhân dịp đầu năm mới Quý Mão kính chúc quý đồng 
hương Phật tử mọi người thân tâm đều an lạc.

A Di Đà Phật 
Rosemead, 3/1/2023

Phật tử Nhã Châu

Thiền môn lan toả ngát hương xuân
Môn đệ chung tay quét bụi trần
Mở cửa đón mừng Xuân lai đáo

Cửa thiền rộng mở đón tha nhân
Mừng năm mới đến, người nô nức

Xuân đến muôn hoa khắp khởi mừng
Đáo lệ đua nhau khoe sắc thắm

Diệu Pháp, chuông ngân đã lắm lần!
Pháp Phật ngàn xưa diệt não phiền

Chuông chùa vạn thuở vẫn an nhiên
Ngân vang, thầm giúp người tỉnh ngộ

Đón khách du Xuân dạo cửa thiền
Khách thập phương về tấp nập đông

Lai vãng thắp hương khấn nguyện thầm
Năm mới an khang, nhiều may mắn

Phước lộc tròn đầy, vạn sự thông
Người đến người đi, Xuân vẫn thế
Cửa thiền rộng mở vẫn an nhiên

Tâm không rong ruổi theo trần cảnh
Tịnh độ là đây, chốn cửa thiền

XUÂN CỬA THIỀN - 
NGUYỄN THỊ QUỲNH CHÂU 

PHÁP DANH: 

ĐẠT TRÂN

Thầy tôi thanh tịnh trang nghiêm
Phục vụ chúng sanh tận tuỵ hết mình.

Thầy truyền dạy cho chúng tôi
Những bài Pháp của đức Phật Thích Ca

Giúp cho mọi người chúng tôi
Hàng ngày tu sửa lòng tham, sân, si

Biết nhẫn nhịn và biết ơn
Có lòng từ bi nhưng phải trí tuệ

Thầy tôi là như vậy đó
Dãi nắng dầm mưa lo giúp chu toàn.

Hoàn thành những việc hữu sự
Để cho tất cả mọi người vững bước.

Tiếp tục con đường phía trước
Chúng con nguyện sẽ mãi ghi nhớ

Trân quý yêu mến cảm ơn
Người thầy tuyệt vời thượng Viên hạ Lý.

California, Jan, 07 2023

NGƯỜI THẦY-
NHẬT YẾN
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 Giữa những bộn bề lo toan của cuộc sống 
cùng với những thắng, thua, được, mất của tình 
đời, tình người, tôi hữu duyên đến chùa Diệu Pháp 
trong tâm trạng buồn khổ, tuyệt vọng, tiếng niệm “ 
Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật” đã làm 
cho lòng tôi ấm lên, cảm giác nhẹ nhàng, thanh 
thản, uy lực của đức Phật từ bi rộng mở che chở, 
xoa dịu những nổi đau mất mát, thương tổn trong 
đời tôi, làm tôi tỉnh lại không còn bi thương và nhìn 
nhận thực tại để không còn nản chí, tiêu cực. Thật 
vi diệu thay chùa Diệu Pháp là một nơi bình yên.
 Tôi thường xuyên đến chùa vào những tối 
thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu trong tuần và tôi vinh 
hạnh được thầy trụ trì Hoà Thượng Thích Viên Lý 
thuyết giảng, truyền đạt về Kinh, Luật, Luận cũng 
như những giáo lý căn bản như “nhân quả, nghiệp 
báo” để tôi hiểu nguyên nhân tại sao tôi phải đau 
khổ gặp những nghịch cảnh trái ngang trong cuộc 
đời của mình, từ đó tôi tịnh tâm sám hối, tu dưỡng, 
chỉnh đốn lại bản thân trong Thân, Khẩu, Ý. Những 
lời dạy bảo của thầy không những giúp cho hương 
linh của người mất được “giải thoát, vãng sinh” và 
những người đang sống được “giải thoát” để vượt 
qua những khổ nạn “vô thường” xảy ra trong “ cõi 
Ta Bà”. 

 Đến chùa Diệu Pháp, mọi người được Hoà Thượng, quý thầy, quý cô tiếp đón ân cần như người mẹ 
luôn mở lòng đón tiếp các con phương xa mới về. Quý thầy, quý cô tận tình chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong 
cuộc sống, giải đáp những thắc mắc về Phật Pháp và tôi được tham gia các hoạt động của chùa như: Dự lễ 
cầu Siêu, cầu An, dâng hoa cho Phật và liên hoan, giao lưu ẩm thực, lễ cúng rằm tháng giêng năm 2023 v.v. 
Tôi thầm cầu mong có thật nhiều đại chúng thiện tâm cúng dường đã và đang đóng góp thêm nhiều tài lực - 
vật lực để xây dựng chùa ngày một khang trang và tiện ích để đại chúng có nơi tư tập được tốt hơn và mọi 
nghĩa cử đóng góp cao đẹp của đại chúng nhằm mang lại phước báo cho mình trong đời này và đời sau.

  Sau cùng, trong không khí chúc mừng năm mới 2023, tôi kính chúc sức khoẻ Hoà Thượng Thích 
Viên Lý, quý thầy, quý cô bình an, hoan hỷ, “ Phật pháp phổ độ - giác ngộ chúng sanh”

A Di Đà Phật

Kính lạy Bồ Tát Quán Thế Âm
Cho con thể nhập biển pháp âm
Trên nghe giáo pháp để tu tập

Nguyện ngày khai mở trí thậm thâm.

Kính lạy Bồ Tát Quán Thế Âm
Cho con thành tựu đức lắng tâm

Dưới nghe bao mảnh đời cùng khổ
Nguyện ngày viên chứng đại bi tâm.

Kính lạy Bồ Tát Quán Thế Âm
Con nguyện trở về nghe tự thân

Tri ân kiếp nhân con có được
Nguyện cùng chúng sanh hạnh đỡ nâng.

Kính lạy Bồ Tát Quán Thế Âm
Người là thuyền từ giữa trầm luân

Điêu linh ngụp lặn niệm quy ngưỡng
Tự tại phân thân cảm ứng tầm.

CHÙA DIỆU PHÁP,  
MỘT NƠI BÌNH YÊN -

 PHẬT TỬ: HOA THẠNH CHI

HẠNH LẮNG NGHE 
CỦA BỒ TÁT 

QUÁN THẾ ÂM - ẤN PHÁP
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I haven’t been a member of GDPT as long as many of the members of my 
section have, but I already created a lot of fond memories with them. 
One of my favorite moments is when we ordered the costumes for our 
Tết fan dance and tried to cut the pants ourselves. The pants were super 
long on us, but we didn’t have a sewing machine and used blunt scissors 
because it was all we had on hand and we needed the pants for our 
performance the next day. The cutting made the pants very jagged, and 
they were all uneven. You could tell that we tried to attempt to cut it out 
of ourselves. We got laughs from ourselves and our parents out of it, and 
one of the parents felt so sorry for us they ended up re-sewing the hems 
overnight.

 Being at GDPT has made me meet new people and get to understand them better. This is valuable to 
me because making friends is hard; I've found that most people are judge mental of me or others while only 
looking at the surface, and it puts me off. However, GDPT allows me to know people on a deeper level through 
group work and projects. Although I am sometimes paired with people I would rather not work with, I see it 
as a way to learn real life expectations experience examples of real-life adult problems in a controlled envi-
ronment. I no longer think of how things happen in terms of luck and misfortune, but instead try to under-
stand why and how good and bad things happen. GDPT has helped me grow as a person not just socially, but 
also academically. My increased extracurricular commitments force me to re-evaluate my work habits and 
learn to prioritize assignments by setting deadlines. Furthermore, I'm learning more about my heritage by 
being here with GDPT. For example, I'm learning the Vietnamese language and culture, the history of Bud-
dhism. Because of that, I'll be able to speak more intelligently and confidently about my culture wherever I 
go. It feels empowering to be able to do that.

Nhật Hương Amber Tam
Đoàn Thiếu Nữ GĐPT Chánh Đạo

THINKING ABOUT 

CHÁNH ĐẠO -

 JENNA, (THIEU NU, 

GDPT CHANH DAO)

BEING AT THE VIETNAMESE BUDHIST 
YOUTH ASSOCIATION ( GĐPT)
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 Đến chùa Diệu Pháp, mọi người được Hoà Thượng, quý thầy, quý cô tiếp đón ân cần như người mẹ 
luôn mở lòng đón tiếp các con phương xa mới về. Quý thầy, quý cô tận tình chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong 
cuộc sống, giải đáp những thắc mắc về Phật Pháp và tôi được tham gia các hoạt động của chùa như: Dự lễ 
cầu Siêu, cầu An, dâng hoa cho Phật và liên hoan, giao lưu ẩm thực, lễ cúng rằm tháng giêng năm 2023 v.v. 
Tôi thầm cầu mong có thật nhiều đại chúng thiện tâm cúng dường đã và đang đóng góp thêm nhiều tài lực - 
vật lực để xây dựng chùa ngày một khang trang và tiện ích để đại chúng có nơi tư tập được tốt hơn và mọi 
nghĩa cử đóng góp cao đẹp của đại chúng nhằm mang lại phước báo cho mình trong đời này và đời sau.

  Sau cùng, trong không khí chúc mừng năm mới 2023, tôi kính chúc sức khoẻ Hoà Thượng Thích 
Viên Lý, quý thầy, quý cô bình an, hoan hỷ, “ Phật pháp phổ độ - giác ngộ chúng sanh”

A Di Đà Phật

 Many summers ago, I attended my first anni-
versary camp with GDPT Chánh Đạo. I was a 
chubby little member of Oanh Vũ Nữ at the time, 
and I didn't really understand what was going on; 
to be honest, all I probably did was run around and 
get lost at the national park we were camping at. 
Although most of my memories of that camp are a 
blur, there is a particular moment that really 
struck me.
 My team is at one of the “trạm” of the “trò 
chơi lớn”, and the obstacle we had to surpass was 
to meditate for five minutes while the “huynh 
trưởng” would try to distract us. Of course, I was 
the reason my team was losing; I was easily 
distracted, very fidgety, and easy to bribe with 
Dorito chips. We were stuck at that trạm for over 
twenty minutes. I remember asking one of the 
“huynh trưởng” if I could do anything else, literally 

anything else, other than sit still for five minutes. I 
suppose they took pity on my team, because they 
sat me down, told me to think about the answer to 
the question they were about to ask me for five min-
utes, and then they would let my team go. I don't 
think they intended to ask me anything deeply 
introspective or difficult. The question was literal-
ly, "What does 'Chánh Đạo' mean?". They didn't 
even ask me for my answer before letting my team 
go! All the same, I took that question so seriously 
that I would remember it, long after that summer 
ended.

 A Dorito-dusted decade later, I found myself 
revisiting this question (albeit in a completely 
different context). Like every other college student 
living off of instant ramen every day would, I had to 
re-evaluate whether or not spending time at GDPT 
Chánh Đạo was truly the best and most strategic 
use of my resources. Most of the friends I had made 
while at GDPT Chánh Đạo had left the organization 
to further their academic and professional careers, 
especially when it took them far away from the San 
Gabriel Valley. Even for me, the commute from my 
university to the Diệu Pháp temple was over an 
hour long, and the commute from the temple back 
to campus was even longer because of traffic. 
Setting aside the actual cost of gasoline for the 
commute, I really had to soul-search on what Chánh 
Đạo was worth to me, for this single Sunday com-
mitment to take time that could be spent catching 
up on capstone research, finishing take-home work 
from multiple internships, managing cabinet 
responsibilities for Model United Nations, studying 
for my classes, or even just hanging out with my 
university friends. Things were no longer as simple 
as they were at that summer camp ten years ago; 
even on training wheels, learning how to be an 
adult that had to make responsible decisions was 
(and still is) really difficult. In fact, my pea brain 
and I spent so much time reflecting on this question 
that I finished university before I could decide on 
an answer to it.
 

Xuân này cũng giống những xuân xưa
Cũng bánh, cũng dưa, cũng mứt dừa

Cũng pháo nổ giòn, mai rộ nở
Chỉ mỏi hoài trông nhớ người xưa

Hai năm Covid ngập tai ương
Kẻ ở người đi thấu “vô thường”

Dẫu biết nơi này là cõi tạm
Nhưng lòng vẫn nặng mối sầu tương

Người đến Chùa mong hiền, cầu tiến
Tôi ôm một mối nguyện an nhiên

Ước mỗi xuân về người tụ
Tay bắt mặt mừng báo bình yên

Nhật Minh Lê Minh Trân
GĐPT Chánh Đạo

XUÂN BÌNH YÊN

WHAT DOES 
“ CHÁNH ĐẠO ” MEAN OF ME 
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Đông qua Xuân lại về
Vào một ngày nắng đẹp
Em cùng Mẹ đến chùa
Lễ lạy Phật đầu năm

Mai cúc vàng đua nở
Màu sắc thật tuyệt vời
Cùng bao nhiêu tà áo
Vui đón Tết cổ truyền

Tiếng pháo nghe giòn quá
Xác pháo đỏ đầy sân
Nhìn ai cũng tươi cười
Cùng tiễn một năm qua

Em chắp tay khấn nguyện
Cầu cho thế giới Bình
Mọi người luôn an lạc
Hoan hỷ mừng đón Xuân   

    
Tâm Hạnh Nguyễn Thị Thu -  

GĐPT Chánh Đạo 

 They say that hindsight vision is 20/20, and 
that is true here, too. It’s taken a few years past 
graduating from college for me to realize how I've 
probably been framing the question wrong my 
entire life. Although the term "Chánh Đạo'' might 
translate to "the Righteous Path," I’ve found that no 
path in the world is completely straight or right; 
rather, every path has other paths collapsing into it 
and more branching away from it. Similarly, the 
general question of "what does 'Chánh Đạo' mean" 
encompasses many different questions from many 
different people, and so consequently, it takes on 
many different meanings and amasses many differ-
ent answers.
 What does "Chánh Đạo'' mean to me specifi-
cally, then? When I think of "Chánh Đạo,” I think of 
mundane things, like fun, like responsibility, like 
the abysmal gas bill on my Sam's Club card. But, I 
also think of some of the most profoundly wonder-
ful things in my life, like philomathy, like safety, 
like camaraderie, and perhaps most importantly, 
like family.  
 Nhật Hỷ Abigail Nguyen

GĐPT Chánh Đạo  

 Lunar New Year is 
exciting because my Mom 
make a lot of food.  My Mom 
buys me new clothes.  My 
family goes to Temple to pray 
Buddha.  I also play pop 
crackle.  My cousin visits my 
house to play game.  Lastly, I 
get red envelope.

Jace Thai
Đoàn Oanh Vũ Nam 

GĐPT Chánh Đạo 

Mái chùa Diệu Pháp thân thương,
Đạo tràng thanh tịnh chân tu an trường

Tiếng chuông tiếng mõ tấn tường,
Lời kinh dẫn dắt con thường  chuyên tu. 

        Nhật Thành Lê Thị Gia Trân
        GĐPT Chánh Đạo

 I like when it is Happy New Year Eve.Be-
cause in the temple, there are teachers, people and 
kids learn to behave, to be kind, listen and love 
animals, pets.  They learn to respect parents and 
other people.  They speak Vietnamese and English.
 They can pray to the guardian god 

Clark Thai
Đoàn Oanh Vũ Nam GĐPT Chánh Đạo 

I LOVE TEMPLE

NEW YEAR

MÁI CHÙA DIỆU PHÁP

ĐẾN CHÙA ĐÓN XUÂN
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LỜI CẦU NGUYỆN

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Xin cho con cùng tất cả chúng sinh luôn sống tỉnh 
giác trong từng phút giây thực tại để cảm nhận trọn 
vẹn sự nhiệm mầu của cuộc sống. Nguyện cho con 
luôn tinh tấn, kiên định trong đạo nghiệp giải thoát 
mà con đã chọn và niệm niệm tri ân – báo ân mọi ân 

huệ mà con đã nhận được trong đời.

Thứ Bảy, 21 - 01 - 2023
(30 tháng Chạp Nhâm Dần)
11:00 AM - Cúng rước Ông bà Tổ tiên.
7:00 PM - Khóa lễ Sám Hối
9:30 PM - Lễ rước Giao Thừa, Vía Bồ tát Di 
Lặc, Phát Lộc đầu năm
Chủ Nhật 22 - 01 - 2023
(Mùng Một Tết, Quý Mão)
11:00 AM - Cúng Ngọ Phật và Tiến cúng Ông bà 
Tổ tiên
7:30 PM - Tụng kinh Cầu An đầu năm và 
Thuyết Pháp
Thứ Hai 23 - 01 - 2023
(Mùng Hai Tết, Quý Mão)
11:00 AM - Cúng Ngọ Phật và Tiến cúng Ông bà 
Tổ tiên
7:30 PM - Tụng kinh Cầu An đầu năm và 
Thuyết Pháp
Thứ Ba, 24 - 01 - 2023
(Mùng Ba Tết, Quý Mão)
11:00 AM - Cúng ngọ Phật và Tiến cúng chư 
Hương linh-
Cúng đưa Ông bà Tổ tiên
7:30 PM - Tụng kinh Cầu An đầu năm và 
Thuyết Pháp
Chủ Nhật, 29-01-2023
(Mùng 8 tháng Giêng, Quý Mão)
10:00 AM - Lớp Việt Ngữ và Phật Pháp
(GĐPT Chánh Đạo)
11:00 AM - Thuyết pháp
11:30 AM - Cầu An, Cầu Siêu và tiến cúng Ông 
Bà Tổ Tiên
7:00 PM - Trì tụng thần chú, dâng sớ cầu an 
tiêu tai diên thọ
Thứ Bảy, 04-02-2023
(14 tháng Giêng, Quý Mão)
7:30 PM - Khoá Lễ Sám Hối
• Đặc biệt, từ mùng 4 đến Rằm tháng Giêng, 
mỗi tối lúc 7:30 PM - tụng kinh Dược Sư và 
dâng sớ Cầu An giải hạn đầu năm cho những 
gia đình có nhu cầu. Kính mời quý Đạo Hữu 
phát tâm về chùa thọ trì để phước huệ tăng 
trưởng, gia đạo bình an. 

CHƯƠNG TRÌNH SINH 
HOẠT CHÙA DIỆU PHÁP

Hàng ngày:

Công Phu, Tịnh Độ và Hành Trì Phật Pháp theo đúng 

truyền thống Phật Giáo Việt Nam.

Hàng tuần:

Thứ Hai và Thứ Tư: 7:30PM - 8: 30PM Thọ trì và giảng 

Kinh Tăng Chi Bộ.

Thứ Sáu 7:30PM - Thọ trì Kinh Pháp Hoa, Kinh Hành 

Niệm Phật, Tọa Thiền và thuyết giảng Kinh Pháp Hoa.

Chủ Nhật: 10:00AM - Khóa Lễ của GĐPT Chánh Đạo,

các lớp Phật Pháp và các lớp Việt Ngữ.

11:00AM - Thuyết Pháp

11:45AM – Nghi Thức Hàng Tuần, Cầu An, Cầu Siêu

Khóa Lễ Sám Hối vào cuối tháng và 14 Âm Lịch

Ngoài ra, Chùa còn đáp ứng mọi nhu cầu tâm linh như 

Đám Tang, Thành Hôn, Cầu Siêu, Cầu An, v.v.

Hàng năm:

- Lễ Tết Nguyên Đán

- Lễ Rằm Thượng Nguyên

- Đại Lễ Phật Đản

- Đại Lễ Vu Lan

- Các ngày Vía của Chư Phật và Chư Bồ Tát

* Chương trình này có thể linh động thay đổi để thích 

ứng với nhu cầu của mọi giới quần chúng Phật Tử.

CHƯƠNG TRÌNH 
ĐÓN XUÂN QUÝ MÃO
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HT Thích Viên Lý, tham dự Đại 
Hội Phật Giáo Quốc Tế lần thứ 72 

của Tổ Chức WFB tại Thái Lan

TRANG TIN TỨC TỔNG HỢP 
CÁC PHẬT SỰ CHÙA DIỆU PHÁP

Sinh hoạt GĐPT Chánh Đạo

ĐẠI 
GIỚI 
ĐÀN 
KẾ 

CHÂU

Hơn 500 Phật Tử về sinh hoạt chủ nhật 
hàng tuần chùa Diệu Pháp
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LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG 
TRAI ĐƯỜNG CHÙA DIỆU PHÁP

LỄ HUÝ KỴ CỐ ĐẠI LÃO 
HOÀ THƯỢNG THƯỢNG KẾ HẠ CHÂU
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