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Những ai muốn đạt tới an lạc thường nên học hạnh thẳng thắn, khiêm 
cung, biết sử dụng ngôn ngữ từ ái, những kẻ ấy biết sống đơn giản mà 
hạnh phúc, nếp sống từ hòa, điềm đạm, ít ham muốn và không đua đòi 

theo đám đông.
Những kẻ ấy sẽ không làm bất cứ một điều gì mà các bậc thức giả có thể 

chê cười.
Và đây là điều họ luôn luôn tâm niệm:
Nguyện cho mọi người và mọi loài được sống trong an toàn và hạnh phúc, 

tâm tư hiền hậu và thảnh thơi.
Nguyện cho tất cả các loài sinh vật trên trái đất đều được sống an lành, 

những loài yếu, những loài mạnh, những loài cao, những loài thấp, những loài 
lớn, những loài nhỏ, những loài ta có thể nhìn thấy, những loài ta không thể 
nhìn thấy, những loài ở gần, những loài ở xa, những loài đã sinh và những loài 
sắp sinh.

Nguyện cho đừng loài nào sát hại loài nào, đừng ai coi nhẹ tính mạng của 
ai, đừng ai vì giận hờn hoặc ác tâm mà mong cho ai bị đau khổ và khốn đốn.

Như một bà mẹ đang đem thân mạng mình che chở cho đứa con duy nhất, 
chúng ta hãy đem lòng từ bi mà đối xử với tất cả mọi loài. 

Ta hãy đem lòng từ bi không giới hạn của ta mà bao trùm cả thế gian và 
muôn loài, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, lòng từ bi không bị bất cứ một 
cái gì làm ngăn cách, tâm ta không còn vương vấn một chút hờn oán hoặc 
căm thù. Bất cứ lúc nào, khi đi, khi đứng, khi ngồi, khi nằm, miễn là còn thức, 
ta nguyện duy trì trong ta chánh niệm từ bi. Nếp sống từ bi là nếp sống cao 
đẹp nhất.

Không lạc vào tà kiến, loại dần ham muốn, sống nếp sống lành mạnh và đạt 
thành trí giác, hành giả sẽ chắc chắn vượt khỏi tử sinh. 

KINH

THƯƠNG YÊU
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“He or she who wants to attain peace should practice being upright, humble, and capable of us-
ing loving speech. He or she will know how to live simply and happily, with senses calmed, without 
being covetous and carried away by the emotions of the majority. Let him or her not do anything 
that will be disapproved of by the wise ones.

“(And this is what he or she contemplates:)
“May everyone be happy and safe, and may all hearts be filled with joy.
“May all beings live in security and in peace — beings who are frail or strong, tall or short, big 

or small, invisible or visible, near or faraway, already born, or yet to be born. May all of them dwell 
in perfect tranquility.

“Let no one do harm to anyone.  Let no one put the life of anyone in danger.  Let no one, out of 
anger or ill will, wish anyone any harm.

“Just as a mother loves and protects her only child at the risk of her own life, cultivate boundless 
love to offer to all living beings in the entire cosmos.  Let our boundless love pervade the whole uni-
verse, above, below, and across. Our love will know no obstacles. Our heart will be absolutely free 
from hatred and enmity. Whether standing or walking, sitting or lying, as long as we are awake, we 
should maintain this mindfulness of love in our own heart.  This is the noblest way of living.

“Free from wrong views, greed, and sensual desires, living in beauty and realizing Perfect Un-
derstanding, those who practice boundless love will certainly transcend birth and death.”

Etena sacca vajjena sotthi te hotu sabbada. [repreat three times]
[By the firm determination of this truth, may you ever be well.]
                                                                                                        Metta Sutta, Sutta Nipata 1.8

Discourse on Love
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Thư Ngỏ
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Kính bạch chư Tôn Đức, 
Kính thưa quý Liệt vị.
Thật là một duyên lành cho nhiều mảnh đời 

bất hạnh tại Việt Nam và nhiều nơi trên thế 
giới cũng như quý anh chị em làm công tác từ 
thiện tại miền Bắc Cali, vì có sự ra đời của một 
tổ chức từ thiện bất vụ lợi có tên gọi là Hội 
Hướng Thiện Bồ Đề - Bodhi Charity Founda-
tion vào tháng 10 năm 2018, đặt trụ sở tại San 
Jose, Cali. Với phương châm giúp đỡ những 
người hoạn nạn, bệnh tật, nghèo đói, và giúp 
họ phương tiện tự vươn lên trong cuộc sống, 
Nhóm anh chị em chúng con trong Hướng 
Thiện Bồ Đề nguyện đem hết sự học hỏi, hiểu 
biết, lòng từ bi của mình mà dấn thân trên con 
đường phụng sự làm lợi ích chúng sanh!

Kính thưa quý vị,
Đức Phật đã dạy rằng nước mắt của chúng sanh còn nhiều hơn nước của bốn đại 

dương. Điều này nói lên rằng KHỔ là bản chất của cuộc sống; nhưng hiểu về bốn chân lý cao 
thượng KHỔ TẬP DIỆT ĐẠO sẽ giúp chúng ta nhận ra được nếp sống cao đẹp của hạnh cứu 
khổ, độ tha. Chính vì thế, lý tưởng phụng sự trong văn hóa Việt Nam đã được đề cao là một 
mục đích sống cao đẹp làm thăng hoa giá trị cuộc sống tinh thần không những cho thế hệ hiện 
tiền mà cho cả những thế hệ mai sau. 

Phụng sự là tâm nguyện chung của những người có lòng yêu thương không giới hạn bởi 
không gian, thời gian, giàu nghèo, tuổi tác, tôn giáo, chủng tộc, giới tính, v. v. Được có cơ 
duyên phụng sự quả là một phước đức sâu dầy không phải ai cũng đều có được!

Kính thưa quý vị,
Ý thức được rằng các pháp là trùng trùng duyên khởi. Mọi sự vật hiện tượng rồi sẽ đến và 

đi theo quy trình THÀNH TRỤ HOẠI DIỆT. Anh chị em Hướng Thiện Bồ Đề chúng con nguyện 
đoàn kết trên dưới một lòng, tu tập tinh thần vô ngã vị tha để làm hành trang tư lương cho 
chặng đường phía trước. Con tin tưởng với sự thương yêu, dìu dắt và nâng đỡ của chư Tôn 
đức, sự thương mến và lòng tin cậy của quý vị trong cộng đồng, và tâm bồ đề kiên cố của quý 
anh chị em, Hướng Thiện Bồ Đề sẽ là nhịp cầu nối của rất nhiều những tấm lòng xót thương, 
nhân ái tới nhiều mảnh đời bất hạnh đang rất cần sự giúp đỡ tại quê hương Việt Nam cũng 
như những nơi đói nghèo khác trên thế giới.

Với lòng biết ơn sâu sắc, con thay mặt quý anh chị em trong Hướng Thiện Bồ Đề, xin tri ân 
chư tôn thiền đức và quý liệt vị đã thương yêu và tin tưởng chúng con để chúng con có cơ hội 
góp một bàn tay nhỏ bé của mình “sáng mang người niềm vui, chiều giúp người bớt khổ”! 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

T/m Hội Hướng Thiện Bồ Đề,
Trương Quý Anh Kiệt
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Memorandum
DATE: April 30, 2019
TO: All Staff, Members, Supportors, and Affiliates
FROM: Keith (Kiet) Truong
SUBJECT: Organization Updates 
Aware of the suffering and lack of nutrition, medicines and immediate basic needs that too 

many people around the world are still facing on a daily basis, a group of us living in Northern 
California have joined hands to form Bodhi Charity Foundation (BCF or the Organization). We 
are thrilled to announce that BCF was granted 501(c)(3) status by the State of California on Oc-
tober 17th, 2018; followed by the license to operate as a nonprofit organization by the Internal 
Revenue Service on October 31st, 2018. 

Guided by our vision of “Relieving Suffering and Improving Lives of Others”, our staff were 
ready to jump to the tasks on the day BCF was incorporated, the first of which was to write a 
mission statement that could give grounds for our purpose of existence. After several iterations, 
we settled with the current statement that read “Offering humanitarian aid to the underserved 
and helping them realize their full potential”. It is worth noting that there are two distinct phrases 
in our mission statement. While providing financial assistance as in the first phrase may be 
construed as the goal, the work is not done if we stop there. Rather, we strive to provide the 
means for those we serve to develop and reach their full potential—the second phrase—so that 
they could eventually lead a decent and fulfilling life.

Serving as the founding document is the Organization Bylaws that consist of 17 articles and 
five appendices which were adopted by the Board of Directors on the 1st of January, 2019. 
These Bylaws establish the ground work by which the Board of Directors, the Executive Staff, 
and all Members of the Organization must abide. The Bylaws are amendable with a majority 
vote of the Board of Directors.

As for what has transpired within the Organization over the past months, I am happy to re-
port that our Team have dedicated a tremendous amount of time and efforts into building our 
new organization and its structures, as evidenced by a series of events listed below. These 
activities were intended not only to benefit the Organization and those we serve via fundrais-
ing but also help promote our cause and enrich our local Vietnamese community in the San 
Francisco Bay Area.

•  11/11/2018: First staff meeting.
•  12/30/2018: Staff meeting to plan for upcoming activities.
•  1/1/2019: Passing out meals and gifts to the homeless in San Jose.
•  1/20/2019: Hayward Fundraising Event.
•  2/8/2019-2/10/2019: Participating and fundraising at the local San Jose Lunar New Year 
Festival.
•  2/24/2910: Staff meeting to address lessons learned and plan for upcoming activities.
•  4/7/2019: Regular Organization quarterly meeting.
Although the amount we have been able to fundraise so far seems to be a modest figure 

considering our Organization is basing in San Jose—one of the wealthiest cities in the nation 
with the most Vietnamese population—I remain optimistic that we can do better because we 
have a highly committed and talented team with great compassion to help those in need, and 
I am looking forward to joining all of you in the upcoming fundraising events and meeting with 
those who are benefiting from our work!
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Ni Trưởng Như Minh và quý Phật tử tại Chùa Tây Linh, Huế nhân dịp Tết Đinh Dậu. 
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TH
Ơ THÍCH NỮ 

NHƯ MINH
Chúc mừng Hướng Thiện Bồ Đề,
Trương Quý Anh Kiệt vẹn bề nghĩa nhân.
Từ Bi gieo vãi giống lành,
Quan Âm Bồ Tát độ sanh muôn loài.
Tình thương đồng loại trải dài,
Hướng đi đích thực, không nài khó khăn.
Thiện tâm phát triển nhiều năm,
Bồ đề ươm giống nảy mầm tốt tươi.
Anh chị em phật tử ta ơi!
Cùng nhau ta hãy vì đời dấn thân.
Dù ở xa hay ở gần,
Chung tay góp sức, thiện tâm vun bồi.
Lối về an lạc thảnh thơi,
Bồ Đề Hướng Thiện, xin mời tham gia.

Chúc Mừng

Con thầm niệm tên Ngài,
Quán Thế Âm Bồ Tát.
Ngài là chất xúc tác,
Dẫn con trên đường đi.
Đường Đại Từ, Đại Bi,
Cứu khổ và cứu nạn.
Cho chúng con sức mạnh,
Tiếp mạch sống tâm linh.
Một sức mạnh vô hình,
Giúp mọi người an trú.
Ngài là kho dự trữ,
Giúp đỡ kẻ khổ đau.
Người nghèo, người sang  giàu,
Đều được Ngài cứu độ.
Giữa biển đời đau khổ,
Nguyện nối cánh tay dài.
Cứu giúp cho mọi loài,
Thoát vô minh, phiền não.
Thoát đói nghèo cơm áo,
Thoát bệnh tật hoành hành.
Nam Mô Quán Thế Âm,
Xin Từ Bi chứng giám.

Thầm Niệm Tên Ngài

Có một vườn xuân nhiều loại hoa
Nào hoa nhân ái, hoa vị tha
Hoa không tàn úa vì mưa nắng
Hoa ngát hạnh lành tỏa hương xa

Có một vườn xuân thật đẹp xinh
Khi lòng người nở đóa chân tình
Khi tình thương trải dài sự sống
Vườn xuân tô điểm vạn sinh linh

Có một vườn xuân rất đẹp tươi
Bên đàn em nhỏ rộn tiếng cười
Phần quà trao tặng khi đón nhận
Cụ già đơn chiếc mỉm miệng cười

Vườn xuân thắm mãi cõi lòng tôi
Từ bi thông điệp gởi mọi người
Mong cho tất cả đều an lạc
Hoa xuân hé nở nụ cười tươi.

Có Một Vườn Xuân
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Công việc từ thiện công cộng bất vụ lợi là thực hành công hạnh của Chư Bồ Tát – cứu 
nhân độ thế. Mỗi Thiện nguyện viên tâm tâm niệm niệm rằng, mỗi một công việc giúp đời 
luôn có Quý Ngài bên cạnh trợ lực. Điều kiện muốn đến thì phải cất bước, muốn đạt kết 

quả tốt thì tự mình nổ lực hành động; và động lực thúc đẩy ước muốn đi tới là ý chí hiện hữu, 
nôm na: ý chí nội tại là tâm mình, tin tưởng vào sự gia trì của Chư vị Bồ Tát đang hiện diện 
khắp nơi mà quyết tâm hành động đạt được mục đích; ý chí ngoại tại là hiện tượng, hoàn cảnh 
xung quanh làm trợ duyên, hun đúc tâm nguyện của mình.

“Từ thiện” là một danh xưng ước lệ, tự nó không là gì cả, tốt hay xấu tuỳ nơi con người thực 
hiện; “từ thiện, bác ái” có thể trở thành “bất thiện, ích kỷ” người đời chê trách và cũng đã mặc 
định: không phải từ thiện là đẹp tốt, tốt đẹp là nơi con người làm từ thiện. Bởi vậy, muốn cho 
một Hội từ thiện tồn tại với thời gian thì một Hội từ thiện phải đúng Pháp và hợp lý.

Là người con Phật, công việc từ thiện thể hiện Đức Tu của mình, vì tha nhân, vì chúng sanh 
mà dấn thân phụng sự. 

“Phụng sự chúng sanh, Là cúng dường Chư Phật” Lời Phật dạy.
Thương Phật! Chúng ta cúng dường Đức Phật qua nhiều cách: ra vườn ngắt một bông hoa, 

đơm một dĩa trái cây cúng Phật; 50 xu giúp người hoạn nạn, vô gia cư đang đói lòng; cũng có 
thể thu dọn một vật cản trên đường giúp tránh tai nạn chết người xảy ra… 

Nhớ Phật, một người tù chế độ, trong ngục tù đã dâng bát cơm tù hằng ngày lên cúng Phật:
“Phụng thử ngục tù phạn
Cúng dường tối thắng tôn
Thế gian trường huyết hận
Bình bát lệ vô ngôn.”
(Cúi đầu dâng bát cơm tù
Cúng dường Chư Phật mười phương thượng thừa
Thế gian máu lệ miên trường
Phẩm dâng nước mắt lẽ thường vô ngôn), và vân vân…

Cúng dường Phật và làm tốt như thế có phải dễ không? Thật ra không dễ chút nào. Vì bằng 
cả tâm thanh tịnh, bằng cả thân - khẩu - ý chân thật, là đang gieo xuống một hạt giống thiện 
lành. Từ đó một cá thể cảm nhận niềm vui mừng, hạnh phúc (hỷ, lạc) có mặt; năng lượng hỷ 
lạc của nhiều cá thể có mặt, cộng sinh, sẽ làm cho thế giới an ổn, chúng sanh bớt trầm luân. 
Từ thiện cũng với mục đích này – làm cho đời vơi bớt nỗi khổ niềm đau.

Để giúp đời bớt khổ, thêm vui, công việc từ thiện cần được duy trì và phát triển bằng khai 
mở rộng lớn tâm thức, đoạn trừ giảm bớt phiền não, tương tác giữa mình (ngã), người chung 
quanh (nhân) và đối tượng thọ nhận (chúng sanh, kể cả mọi loài). Phát huy tính trong sáng về 
quản lý tài chánh, luôn ghi nhớ: $1 từ thiện của Hội là $1 của Thường Trụ; với Cộng đồng, 
đồng sự, chức danh trong Hội chỉ là tên gọi để phân nhiệm. Luôn tôn trọng, gắn bó, giúp nhau, 
chí công vô tư; và cũng đừng vì việc chung mà chểnh mảng, sẽ kéo theo sự trì trệ luôn cả một 
tập thể, vì công việc của Hội là một chuỗi dây chuyền, những mắt xích liên kết. 

Ý thức rằng, từ thiện là việc làm tự nguyện cao đẹp phát thệ từ tâm, thể hiện một Pháp tu. 
Tập nhìn sâu, động lòng trước nỗi đau của những mảnh đời bất hạnh mà dấn thân hành thiện, 
ưu tư theo từng bước đi của Hội. Tôn chỉ của HHTBD là “Mang người niềm vui, giúp người bớt 
khổ”. Cho nên, từ thiện là một quá trình tu tập, chuyển hoá vậy. Tuy nhiên lưu ý, bất cứ hình 

Lá Thư TỪ THIỆN
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thức hoạt động nào cũng có biên độ, tần 
suất tối ưu của nó; nổ lực vượt quá giới 
hạn, dễ đưa tới ức chế, tác hại tính bền 
lâu, như thế không phải là giới hạn hoạt 
động tối ưu.

Trong một môi trường văn minh-khoa 
học tân tiến, văn hoá phụng sự an sinh-xã 
hội cao, mạng lưới phục vụ từ thiện rộng 
lớn, thể chế pháp trị cơ bản như đất nước 
Hoa Kỳ, một Hội từ thiện lớn mạnh tuỳ vào 
sở học, kiến thức, kinh nghiệm, tín nhiệm, 
khả năng của người Đàn đầu và Ban điều 
hành hoạt động hữu hiệu với những lãnh 
vực trên; tuân thủ Nội Quy (Bylaws) hiện 

hành của Hội để tránh hiện tượng tự phát; bên cạnh, tu tập đời sống đạo đức-tâm linh làm 
kim chỉ nam.

Kinh nghiệm những năm làm từ thiện, tôi rút ra bài học nằm lòng về một yếu tố khác –sự 
giao tế trong hoạt động từ thiện. Khi làm việc với người cộng sự, thân cận, thân hữu trong hay 
ngoài tổ chức từ thiện của mình, mình quên mất sự chừng mực và vị trí của họ đang là… mà 
cứ nghĩ với tâm từ thiện, mọi người cùng làm; lời nói đôi khi thiếu tế nhị-khảng khái, việc làm 
có khi ôm đồm-nặng nề, vô tình là điều chỉ trích, là sự ép buộc. Va chạm sẽ xẩy ra. Nếu mình bị 
tổn thương, mình nhường nhịn, nhẫn nhục được, phiền não qua đi dễ dàng vì phiền não trong 
ta. Ngược lại, làm phẫn lòng ai là rất nguy hiểm, chuyện không hay sẽ đến (sông sâu khó dò, 
lòng người khó đo). Dù cho chuyện nhỏ nhặt, không khéo sắp xếp, cũng có thể trở nên là kẻ 
mà họ hờn dỗi, oán trách mình, xa lánh từ thiện nơi mình đang hoạt động vì lòng bất an, phiền 
não ngoài ta khó bề hoá giải. Vô hình chung, việc bất toại ý, nỗi ray rức thì sự đã rồi. 

Kinh nghiệm: một sự việc hay một tình huống trở nên xấu đi, không phải thanh minh vòng vo, 
hay thông qua các biện pháp tâm lý để giải quyết vấn đề. Thanh minh, giải quyết là tập quán 
ngàn năm người đời thường có, nhưng chiêm nghiệm phát hiện ra rằng, càng thanh minh, giải 
thích thì thấy mình càng nhỏ bé, có khi đưa tới sự tồi tệ hạ thấp nhân cách đáng tiếc… mà nghĩ 
mình có phần trách nhiệm, san sẻ phần trách nhiệm. Hơn hết, chân thành với lòng mình, lắng 
nghe và làm tốt chính mình trước đã; giá trị của việc làm tốt như non cao biển rộng dù có 
“núi lở sông mòn” độ lớn biển núi vẫn soãi dài bão dông; nên học làm người trí giả, học hạnh 
buông xả, những điều bất ổn, không đáng để sanh tâm suy tính, dính mắc. Từ đó, những hệ 
luỵ tốt-xấu nhờ vào những đức tu này, ảnh hưởng dần dần mà được ổn định. Nhờ vậy, sẽ bớt 
đi ái ngã, bớt đi phiền hà nhân giả, tăng lòng quảng đại. Mọi người tu tập được thế thì một tổ 
chức Từ thiện sẽ là một Tăng thân, một tịnh lữ tu học hài hoà, làm cho đất tâm mầu mỡ, cho 
cây từ thiện đơm hoa kết trái, tiếp nối dài lâu. Cho nên, bài học là đừng để ai buồn lòng, phẫn 
ý khi làm từ thiện.

Chuẩn tắc trong việc làm từ thiện thì nhiều, nhưng với một Tâm – chân thật, trong sáng 
không phiền lòng ai – là chìa khoá khéo mở cho người đi vào cánh cửa từ thiện. 

Kính chúc Anh chị em, các cháu Hội Hướng Thiện Bồ Đề - Bodhi Charity Foundation gặt hái 
nhiều thành quả tốt đẹp!

Thân mến,
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

                                                                                                San Jose, Xuân Kỷ Hợi - 2019                                                           
Quảng Hữu Trương Thanh Nhạc
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Ni Trưởng Thích Nữ Như Minh
Chùa Tây Linh
Phường Thuận Lộc, thành phố Huế

Ni Sư Thích Nữ Tịnh Quán
Chùa Đình Quán
Phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Trưởng Ban Liên Lạc HHTBĐ tại Hà Nội và miền Bắc

Ni Sư Thích Nữ Chúng Liên
Tịnh Xá Ngọc Kỳ
49 Trần Dư, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

Ni Sư Thích Nữ Minh Tú
Chùa Đức Sơn
Thôn Cư Chánh, Thủy Bằng, Hương Thủy, Thừa Thiên

Đạo hữu Hồ Thị Thái Huề
Nhóm Hướng Thiện Huế
Trưởng Ban Liên Lạc HHTBĐ tại Huế và miền Trung

Đạo hữu Nguyễn Quang Danh
Trưởng Ban Liên Lạc HHTBĐ tại Sài Gòn và miền Nam

Đạo hữu Nguyễn Minh Hương 
Nhóm Cầu Nối Yêu Thương Huế

Đạo hữu Lê Văn Diêu
Trưởng Ban Từ Thiện Phật Giáo Tỉnh Quảng Trị
39 Trần Phú, thành phố Đông Hà, Quảng Trị

Đạo hữu Lê Văn Hòa Dương
Xã Phú Dương, Phú Vang, Thừa Thiên

Đạo hữu Lê Long
Thị xã La Gi, Bình Thuận

Đạo hữu Nguyễn Thị Thu Nhung
Phường Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng

HHTBĐCộng TáC Viên
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Tôi kính gởi lời chúc tốt lành đến mọi người đón mừng Đại lễ Vesak 
LHQ, lễ hội thiêng liêng đối với hàng triệu người trên thế giới.

Vào ngày đánh dấu sự đản sinh, sự thành đạo và nhập Niết-bàn của 
đức Phật, tất cả chúng ta, dù là Phật tử hay không Phật tử, hãy cùng 
suy nghiệm về cuộc đời đức Phật nhằm tiếp nhận nguồn cảm hứng từ 
những lời dạy minh triết của Ngài.

Trong thời điểm gia tăng sự bất bình đẳng và thiếu độ lượng hiện nay, 
thông điệp của đức Phật về bất bạo động và phụng sự tha nhân trở nên 
thích ứng hơn bao giờ hết.

Vào ngày đại lễ Vesak LHQ,chúng ta hãy cùng làm mới sự cam kết 
về việc xây dựng thế giới hòa bình và chân giá trị cho tất cả mọi người 
trên hành tinh này.

Kính chúc an lành!

Thích Nhật Từ dịch

Thông Điệp Của Tổng Thư Ký Liên hiệp QuốC:
Chúc Mừng Đại Lễ Phật Đản LHQ 2019
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I extend best wishes to all cele-
brating Vesak, a sacred occasion to 
millions around the world.

On this date marking the birth, 
enlightenment and passing of the 
Buddha, all of us, Buddhists and 
non-Buddhists alike, can reflect on 
his life and draw inspiration from his 
teachings.

In a time of growing intolerance 
and inequality, the Buddha’s mes-
sage of non-violence and service to 
others is more relevant than ever.

On the Day of Vesak, let us renew 
our commitment to building a world 
of peace and dignity for all.

Antonio Guterres

VIDEO MESSAGE:
On the Day of Vesak 

May 2019
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Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch chư Tôn Đức.
Kính thưa quý Bác, quý Anh chị và các Bạn trẻ của Hội Hướng Thiện Bồ Đề.
Ngày hôm nay Hội Hướng Thiện Bồ Đề (HHTBĐ) tổ chức buổi gây quỹ đầu tiên tại Hayward, 

và cũng là sinh hoạt bắt đầu cho những hoạt động từ thiện với tinh thần phụng sự của những 
người trẻ, của thế hệ lớn lên tại Hoa Kỳ nầy theo con đường của Phật giáo – từ bi cứu khổ. Tôi 
xin được thành tâm đảnh lễ Tam Bảo. Cầu nguyện Chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền gia hộ cho 
HHTBĐ gặp được nhiều thuận duyên để đem tình thương của Phật vào cuộc đời.

“Sáng cho người niềm vui,
Chiều giúp người bớt khổ”.

Tôi tin chắc rằng, đây cũng là một ngày rất hoan hỷ cho toàn thể chúng ta, bởi vì thấy được 
cái tinh thần nầy đã được tiếp nối bởi thế hệ trẻ với những phương tiện rộng rãi hơn, với những 
suy nghĩ chính chắn, hiểu biết… và từ đó, mình có sự tin tưởng là rồi đây sinh hoạt của Hội sẽ 
đi theo con đường của Đạo Phật, sẽ đi theo bước chân của những vị tiền bối, của những người 
mà mấy chục năm nay, cũng tại Vùng Vịnh nầy đã được quí mến và tin tưởng. 

Hôm nay có Sư Chú Thông Đạo. Sư Chú Thông Đạo cũng là Phật tử Nguyên Thành Trần 
Duy Phô, bao nhiêu năm nay đã làm việc từ thiện đó, và chúng ta thấy giới thiệu bạn trẻ Trần 
Duy Quang (con trưởng của Nguyên Thành Trần Duy Phô), trong Ban Điều Hành/HHTBĐ có 
nghĩa là những gì mà người trước đã làm có thể truyền lại cho người đi sau. Đương nhiên việc 
gì, vạn sự khởi đầu nan, bởi vì có cái khó khăn của nó cả. Tuy vậy, mình tin tưởng rằng: với 
tấm lòng tôn kính Tam Bảo, với tấm lòng thành thật phụng sự chúng sinh, tất cả những người 
bạn trẻ của HHTBĐ sẽ tạo được niềm tin, sẽ tạo được sức sống; và cá nhân của tôi, tôi tin chắc 
rằng, bằng những phương tiện mới, cái kỹ thuật cao, với tầm nhìn rộng thì công tác từ thiện 
của HHTBĐ sẽ đạt được những kết quả khích lệ đáng quý trong tương lai. 

Tại vì, ngày xưa Chú Thông Đạo phải đi từng nhà kêu gọi, còn bây giờ, chỉ cần ngồi nhà 
thôi, đem computer ra làm việc, là bạn bè 5 châu 4 biển nơi nào cũng có thể đóng góp hết cả. 
Thế hệ chúng tôi đóng góp cho American Red Cross, Salvation Army thì chúng tôi viết checks 
bằng giấy, còn bây giờ các bạn trẻ là Paypal, là những phương tiện rất mới mẻ, nhanh chóng. 
Những gì quan trọng thì chúng ta nối kết nhiều vòng tay, những tấm lòng, vận động nhiều sự 
đóng góp lớn lao hơn, rộng rãi hơn và hiệu quả hơn.

Tôi xin được thành tâm tán thán công đức của toàn thể quý vị hiện diện hôm nay. Tin chắc 
rằng từng cái thức ăn chay mà quý vị đem đến, từng tiếng đàn lời hát, từng tấm lòng của quý 
vị, từng tịnh tài của quý vị, tất cả đó đều có chung ý hướng là: 

“Phụng sự chúng sanh, tức cúng dường Chư Phật”.

TỪ LỰC
Đạo Từ của Thầy
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Rất là mong những người bạn trẻ HHTBĐ 
giữ vững lòng tin vào Tam Bảo. Tích cực, hoà 
thuận, vui vẻ là những yếu tố giúp đi từng 
bước vững chãi, đi theo con đường trong 
sáng, tốt đẹp mà chúng ta thừa hưởng được 
từ những người đi trước.

Đối với chú Kiệt, đối với các bạn trẻ HHTBĐ, 
Thầy không có gì hơn là – Một lời cầu nguyện 
chân thành cho các em vững lòng làm việc, 
tại vì trên đầu mình có Phật, bên cạnh mình 
còn có quý Bác, các bạn xa gần (Thầy ngừng 
lại vài giây, như tâm tưởng về một niềm hoài 
bảo của Thầy).

Thầy, Chùa Phổ Từ có chút đỉnh tịnh tài 
góp vào công việc rất là quý báu của Hội.

Xin được thành tâm cầu nguyện Đức 
Bồ Tát Quán Thế  Âm gia hộ cho toàn thể, 
trên chư Tôn Đức Tăng Ni Pháp thể khinh 
an, chúng sanh dị độ; gia hộ quý Bác, quý 
Anh chị, các Bạn trẻ được nhiều sức khoẻ, 
an lành, mọi sự tốt đẹp! (tiếng vỗ tay của đại 
chúng cảm ơn Thầy). 

Đối với Hội (Kiệt đại diện Hội bước lên sân 
khấu chấp tay cung kính, đảnh lễ Thầy, Thầy 
hoan hỷ đáp trả chân tình), Thầy cầu mong 
Kiệt và các bạn có sự tu tập để làm nền tảng 
lâu dài cho mình, vững lòng tin tưởng. Và với 
đất nước Hoa Kỳ nầy, với cái kỹ thuật tân tiến 
nầy, rồi đây, việc từ thiện xã hội của mình sẽ 
theo được dấu chân của những người đã làm 
nên những tiếng tăm rất là quý báu để giúp 
đời bớt khổ, để làm cho cuộc sống thêm vui.

Chúc Quý Kiệt và các Bạn nhiều may mắn, 
an lành! (Thầy trao tặng món quà bằng bao 
thư ‘tịnh tài’ cho Kiệt, cùng lúc những tràng 
pháo tay vang lên, kéo dài hướng về Thầy).

Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát Ma Ha 
Tát.

(Đạo Từ của Thầy chứng minh Buổi lễ 
Gây quỹ Từ thiện HHTBĐ tại Hayward ngày 
20-01-2019 trên, được ghi lại bởi Đạo hữu 
Quảng Hữu).
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Kính bạch Thầy trụ trì Chùa Phổ Từ Thích Từ Lực, cùng quý Sư.
Kính thưa quý Quan Khách, quý Đạo Tràng, Truyền thông Báo giới và Bạn trẻ.
Hôm nay Chủ Nhật, ngày 20 tháng 1 năm 2019, tại Hội trường Hayward Senior Center, “Hội 

Hướng Thiện Bồ Đề - Bodhi Charity Foundation” tổ chức Buổi tiệc Buffet chay gây quỹ từ thiện. 
Chúng con là Nguyễn Thị Kim Liên thay mặt Ban Tổ Chức: Trân Trọng Kính Chào Mừng Chư 
Tôn Đức cùng Quý Quan Khách đã quang lâm tham dự Buổi gây quỹ của chúng con!

Kính thưa Chư liệt vị, có lẽ khi nghe danh xưng “Hội Hướng Thiện Bồ Đề” Quý vị ngạc nhiên: 
Tại sao người cũ mà tên Hội lại mới, càng lạ hơn là sao có Thầy trụ trì Chùa Phổ Từ hiện diện 
chứng minh Buổi gây quỹ?

Xin thưa rằng: Đây là một Nhóm Trẻ tại nhiều Thành phố ở Hoa Kỳ đã từng tham gia hoạt 
động trong các Hội Thiện nguyện Từ thiện giúp đời mà Quý vị đã thấy biết. Nay các em tự 
nguyện thành lập một Hội Từ Thiện Công Cộng Bất Vụ Lợi có đủ Pháp lý Tiểu Bang và Liên 
Bang cho phép hoạt động, và Hội thực sự đi vào hoạt động gíup đời với lý do và mục đích như 
Thư Mời đã gởi đến Quý vị.

Với tuổi trẻ, các em biết vì mọi người mà cùng tìm đến với nhau làm việc, thật đáng tán 
dương! Một sự hy sinh, cúng hiến tuổi trẻ cho đời, thật đáng trân quý! Và ý chí phát huy sự 
học hỏi, hiểu biết văn hoá phụng sự Hoa Kỳ đi vào quần chúng mà dấn thân trên con đường 
từ thiện, thât đáng ngưỡng mộ! Vì vậy, chúng tôi hoàn toàn hỗ trợ cho Hội các em thực hiện 
Buổi gây quỹ hôm nay tại địa phương Hayward này.

Hôm nay trong bầu không khí giá lạnh buổi Đông sang, nhưng rất ấm áp trong lòng và mừng 
vui sung sướng khi thấy Thầy kính mến và quý Sư của chúng con đang hiện diện, cùng Quý vị 
Quan khách, các Bạn trẻ có mặt trong Buổi gây quỹ của Hội Hướng Thiện Bồ Đề.

Sau đây, chúng tôi xin được giới thiệu thành phần Quan khách tham dự:
- Thượng Toạ Thích Từ Lực trụ trì Chùa Phổ Từ, Hayward chứng minh và ban Đạo từ. Xin 

cho một tràng vỗ tay kính chào mừng Thầy.
- Đại Đức Thích Nhuận Tính trú xứ Chùa Phổ Từ.
- Sư Cô Thích Nữ Nhi Liên, trú xứ Trung Tâm Tu Học Phổ Trí, Vacaville.
- Sư chú Thông Đạo, trú xứ Tu Viện Đại Bảo Trang Nghiêm, Hayward.
- Bác Quảng Tánh Đỗ Quang Ngọc, vị Lão Niên kính mến vùng San Jose.
- Cô Diệu Châu, Cô thường cúng dường những cây Bồ Đề đấu giá cho Hội.
- Đỗ Quang Hưng, MC các Tự Viện vùng Bay Area.
- Cô Diệu Trang, đại diện cư dân Hayward.
- Võ Việt Tuấn, Anh Đồ Thư Pháp và Ban Thư Pháp.
- Ban Văn nghệ Hương Từ Bi và các Ca sĩ địa phương, cùng phụ huynh của các Ca sĩ 

chuyên nghiệp mầm non San Jose.
- Ông bà Minh-Dung và cô Kim Anh Social Work, San Jose.
- Cô Ngô Thị Hạnh, cô Nguyễn Thị Đôi đến từ Sacramento.
- Nhà văn Tiến sĩ Trần Kiêm Đoàn và Phu Nhân từ Sacramento đang trên đường đến.

BUFFET HAYWARD
Lời Chào Mừng
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- Diệu Minh NgaLy Frank, Liên đoàn trưởng GĐPT Chánh Hoà
- Anh Chúc Tiến nhiếp ảnh gia, John La Nguyen quay phim, Sunny Hứa chụp hình và Hưng 

An quay phim.
- Những Vị đến sau chúng tôi xin được phép giới thiệu tiếp. 
Cùng toàn thể Khách quý, Hội Hướng Thiện Bồ Đề, Ban Tổ Chức, và Chư vị không hịện diện 

đã hỗ trợ cho Hội. Xin toàn thể Quý vị cho một tràng pháo tay thật kiêu!
Kính thưa Chư Tôn Đức, Quý vị Quan khách: Chốc nữa đây, Hội Hướng Thiện Bồ Đề sẽ ra 

mắt và trình bày phương cách hoạt động đến Chư liệt vị. Và đây là lần đầu Hội gây quỹ trong 
một môi trường, không gian mới mẻ, kính mong Chư Tôn Liệt Vị giúp đỡ, hỗ trợ tinh thần và 
tài vật cho Hội, cho con em mình trong bước đường đầu làm từ thiện, tinh thần cần vững chãi, 
tịnh tài còn thiếu thốn.

Ban Tổ Chức kính mong Quý vị ở lại với chúng tôi đến hết Chương Trình trình diễn qua các 
phần:

- Thầy trụ trì Chùa Phổ Từ ban Đạo Từ.
- Ra mắt Hội.                                                                                                                                                          
- Thuyết trình hoạt động của Hội.                                                                                                                           
- Văn Nghệ đặc sắc.                                                                                                                                                 
- Thức Ăn chay tịnh.                                                                                                                                                    
- Và nhiều tiết mục khác.                                                                                                                                          
Kính mong Quý vị lắng nghe và thưởng thức.                                                                                                   
       

Trân trọng kính chào,
Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát

                                                                                                    Trưởng Ban Tổ Chức
                                                                                                     Nguyễn Thị Kim Liên
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I. Xuất Xứ

Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni nói về nhân duyên giáo hóa, oai lực mầu nhiệm, lợi lạc không 
thể nghĩ bàn của thần chú Đại Bi, đồng thời nói đến công hạnh tu chứng và nguyện lực 
vô cùng vô tận của Bồ Tát Quán Thế  Âm. Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni gọi đầy đủ là Kinh 

Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế  Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra 
Ni. Hòa Thượng Thích Trí Quang dịch Đại Bi Tâm Đà Ra Ni là Bài Chú Tinh Túy của Đại Từ Bi. 

Kinh được ghi chép trong Đại Chính Tân Tu Đại Tạng Kinh, ký hiệu Chính 20/106-111, do 
các nhà Phật Học Nhật Bản biên tập trong 13 năm (1912 - 1925). Tỳ Kheo Dà Phạm Đạt Ma 
người Ấn Độ dịch từ Chữ Phạn ra chữ Hán vào đời nhà Đường. Cố Hòa Thượng Thích Thiền 
Tâm dịch ra chữ Việt năm 1967.

II. Pháp Hội
Địa điểm nói kinh là đạo tràng Bảo Trang Nghiêm trong cung điện Bồ Đà Lạc Ca của Bồ Tát 

Quán Thế  Âm. Chứng minh gia hộ là Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Tham dự Pháp hội có Chư Đại Bồ Tát: Tổng Trì Vương, Bảo Vương, Dược Vương, Dược 

Thượng, Quán Thế  Âm, Đại Thế Chí, Hoa Nghiêm, Đại Trang Nghiêm, Bảo Tạng, Đức Tạng, 
Kim Cang Tạng, Hư Không Tạng, Di Lặc, Phổ Hiền, Văn Thù Sư Lợi. Ngoài ra còn có vô lượng 
A La Hán tu hạnh Thập Địa, vô lượng Thiên Long Bát Bộ. vô lượng Thiên Nữ, vô lượng Thiện 
Thần.

Bấy giờ Bồ Tát Quán Thế  Âm mật phóng ánh thần thông quang minh, chiếu sáng mười 
phương quốc độ và cõi tam thiên đại thiên thế giới đều thành sắc vàng. Thấy lạ, Bồ Tát Tổng 
Trì Vương mới chắp tay bạch Phật nguyên do. Đức Phật bảo rằng đó là do Bồ Tát Quán Thế  
Âm trong Pháp hội, muốn làm cho chúng sanh được lợi ích an vui, nên mới mật phóng sức 
thần thông như thế. 

Lúc ấy Bồ Tát Quán Thế  Âm mới cung kính bạch Phật: Con có chú Đại Bi Tâm Đà Ra Ni, 
nay xin nói ra, xin Đức Thế Tôn cho phép. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tùy hỷ, ấn chứng, và giải 
thích thêm.

III. Chú Đại Bi
Bồ Tát Quán Thế  Âm kể rằng vô lượng ức kiếp về trước, Ngài có duyên lành được Đức 

Phật Thiên Quang Vương Tịnh Trụ truyền dạy chú Đại Bi. Lúc ấy Bồ Tát mới từ sơ quả là Hoan 
Hỷ Địa, vừa nghe xong chú Đại Bi, vi diệu đến mức, Ngài liền chứng vượt lên bậc thứ 8 Bất 
Động Địa trong 10 bậc tu chứng của Bồ Tát Đạo. 

Bồ Tát rất vui mừng, liền phát thệ rằng: “Nếu trong đời vị lai, con có thể làm lợi ích an 
vui cho tất cả chúng sanh với thần chú nầy, thì xin khiến cho thân con liền sanh ra ngàn 
tay ngàn mắt”. Khi Ngài phát thệ rồi thì ngàn tay ngàn mắt đều hiện đủ nơi thân! 

Từ ngày đó cho đến nay, dù ở trong vô lượng Pháp hội của vô lượng Chư Phật, dù hiện vô 
lượng thân tướng khác nhau tùy theo căn cơ chúng sanh để hóa độ, nhưng lúc nào Ngài cũng 

Tóm tắc 
KINH ĐẠI BI TÂM ĐÀ RA NI
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trì tụng chú Đại Bi, chưa từng 
quên bỏ. 

Rồi Bồ Tát Quán Thế  Âm 
đứng trước Pháp hội, chắp tay 
đứng thẳng, đối với chúng sanh 
khởi lòng từ bi, nở mặt mỉm 
cười, nói chú Đại Bi.

IV. Tinh Túy Của Chú 
Đại Bi

Trả lời câu hỏi của Đại Phạm 
Thiên Vương, Bồ Tát Quán Thế  
Âm nói chú Đại Bi Tâm có 10 
tướng mạo: 

1. Tâm đại từ bi
2. Tâm bình đẳng
3. Tâm vô vi
4. Tâm chẳng nhiễm trước
5. Tâm không quán
6. Tâm cung kính
7. Tâm khiêm nhường
8. Tâm không tạp loạn
9. Tâm không chấp giữ

10. Tâm vô thượng Bồ Đề.
Trả lời câu hỏi của ngài A Nan, Đức Phật dạy: Đại Bi Tâm Đà Ra Ni còn có chín tên gọi khác 

là: Quảng Đại Viên Mãn Đà Ra Ni, Vô Ngại Đại Bi Đà Ra Ni, Cứu Khổ Đà Ra Ni, Diên Thọ Đà 
Ra Ni, Diệt Ác Thú Đà Ra Ni, Phá Ác Nghiệp Đà Ra Ni, Mãn Nguyện Đà Ra Ni, Tùy Tâm Tự 
Tại Đà Ra Ni, Tốc Siêu Thánh Địa Đà Ra Ni.

V. Lợi Ích Của Tụng Trì Chú Đại Bi
Bồ Tát Quán Thế  Âm dạy: người chí thành tụng trì chú Đại Bi có vô lượng phước báo và 

vô lượng công đức.
- Trừ tai nạn: không bị hại vì cọp, sói, thú dữ, rắn, rít, tinh mị, quỷ vọng lượng, dạ xoa, la 

sát, ngục tù, gông cùm, đánh đập.
- Trừ bệnh tật: Trừ tất cả bệnh khổ ràng buộc nơi thân, sâu độc, trù ếm, sanh đẻ an toàn. 

Tụng chú Đại Bi vào cây khô, cây ấy còn được sanh cành lá, trổ bông trái, huống chi là chúng 
sanh có tình thức.

- Trừ chết oan, ác nghiệp, tội nặng: không bị mười lăm cái chết oan, dứt hết các tội thập 
ác, ngũ nghịch, không đọa vào ba đường ác, giết nhau ngoài chiến trường.

- Đem lại an vui, lợi ích cho chúng sanh: được mười lăm chỗ sanh tốt, giàu có, tiêu tan tất 
cả sợ hãi, trừ tham dục, sống lâu, chuyển nữ thành nam, đầy đủ tất cả mong cầu.

- Giúp người tu tập tiến trên đường đạo: hạt giống Đại Thừa ngày càng lớn mạnh, tâm an 
định, vô lượng tam muội biện tài, tu chứng bốn quả Thanh Văn, hoàn mãn lục độ, chứng quả 
Thập Địa, lúc mạng chung sanh về Tây Phương Cực Lạc hoặc các cõi Phật như ý nguyện, nói 
ra điều gì cũng thành Pháp âm thanh tịnh.

- Lợi ích cộng đồng: đất nước thanh bình, chính trị yên ổn, không bị phản thần gây loạn, 
không chiến tranh, kinh tế giàu mạnh, mùa màng tươi tốt, thức ăn nước uống dồi dào, mưa 
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thuận gió hòa, nhân dân an lạc.
- Người trì tụng chú Đại Bi là cái kho chứa mười đức lành lớn: Phật thân, quang minh, 

từ bi, diệu pháp, thiền định, hư không, vô úy, diệu ngữ, thường trụ, giải thoát.

VI. Chư Phật, Chư Thiện Thần Ủng Hộ
Bồ Tát Quán Thế  Âm dạy: Chú Đại Bi Tâm do chín mươi chín ức hằng sa Chư Phật đời 

quá khứ nói ra. Chư Phật, Bồ Tát, Duyên Giác, A La Hán, Vua Cõi Trời, Thiện Thần đều ủng 
hộ. Có đến 53 danh hiệu các bậc Trời, Rồng, Thiện Thần ủng hộ được nêu ra trong Kinh Đại 
Bi Tâm Đà Ra Ni. 

Chính nhờ  Ân Đức Từ Bi Hỷ Xả của Bồ Tát Quán Thế  Âm cảm hóa nên Trời, Rồng, Thiện 
Thần tình nguyện ủng hộ chúng sanh, chứ Bồ Tát không ép buộc, không sai khiến, không ra 
lệnh bất cứ ai làm việc gì cả. Ngài hàng phục chúng sanh cang cường, thiên ma, tà thần không 
bằng sát khí sân hận ngập trời mà bằng ân đức khoan hòa rộng lớn, trí tuệ tuyệt vời. Đức chiêu 
cảm đó mới đầy đủ oai lực giúp cho sự phát tâm ủng hộ của Chư Thiện Thần lâu dài, ngày 
càng thêm lớn.

VII. Chánh Pháp Minh Như Lai
Đức Phật bảo ngài A Nan: Bồ Tát Quán Thế  Âm đã thành Phật từ vô lượng kiếp về trước 

và có danh hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai. Vì nguyện lực đại bi, vì muốn làm duyên phát 
khởi cho tất cả các hàng Bồ Tát, vì muốn an vui thành thục cho chúng sanh, ngài mới giáng tích 
hiện làm Bồ Tát. Vậy ông và đại chúng, các hàng Bồ Tát Ma Ha Tát, Phạm Vương, Đế Thích, 
Long Thần đều nên cung kính, chớ sanh lòng khinh mạn, xem thường. 

VIII. Cách Tụng Trì Chú Đại Bi
Bồ Tát Quán Thế  Âm nhấn mạnh: Chư Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, Đồng 

Nam, Đồng Nữ muốn tụng trì chú Đại Bi, trước tiên phải phát tâm từ bi đối với chúng sanh, 
và sau đây y theo Ngài mà phát nguyện:

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Nguyện Con mau biết tất cả pháp, mau được mắt 
trí tuệ, mau độ các chúng sanh, mau được phương tiện khéo, mau lên thuyền Bát Nhã, mau 
được qua biển khổ, mau được giới định đạo, mau lên non Niết Bàn, mau về nhà vô vi, mau 
đồng thân Pháp tánh.

Nguyện tâm con hướng về nơi nào liền giúp nơi đó được an lạc: non đao sụp đổ, lửa 
cháy tự khô tắt, địa ngục tự tiêu tan, ngạ quỷ tự no đủ, tu la tâm ác tự điều phục, súc sanh tự 
được trí huệ lớn.

Thường niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế  Âm và A Di Đà Phật, vì A Di Đà Phật là Bổn Sư 
của Ngài.

Tụng trì năm biến chú mỗi ngày. Trước khi tụng chú cần tắm gội sạch sẽ, mặc áo nghiêm 
trang, giữ gìn trai giới, nên ở nơi tịnh thất. Đối với chúng sanh khởi lòng bình đẳng, phát tâm 
bồ đề rộng lớn thề độ tất cả muôn loài. Miệng rành rẽ tụng chú, tiếng tăm liên tiếp không gián 
đoạn, tâm gắn chặt vào bài chú, không nghĩ chi khác, nhất là chí thành tin tưởng, không sanh 
tâm nghi ngờ. Tự mình sám hối những ác nghiệp đã gây ra từ vô lượng kiếp đến nay, đồng thời 
nguyện thay thế tất cả chúng sanh sám hối nghiệp tội của họ.

Bồ Tát Quán Thế  Âm khuyến tấn: Ngài sẽ dùng ngàn mắt chiếu soi, ngàn tay nâng đỡ người 
chí thành tụng trì chú Đại Bi. Người chí thành tụng trì chú Đại Bi là người đã từng cúng dường 
vô lượng Chư Phật, gieo nhiều căn lành, giúp chúng sanh tiêu trừ khổ nạn, nên biết người ấy 
là bậc có đủ tâm đại bi, không bao lâu nữa sẽ thành Phật.
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IX. Kết Luận
Đức Phật bảo ngài A Nan: Ông nên dùng lòng trong sạch tin sâu mà thọ trì môn Đại Bi Tâm 

Đà Ra Ni này và lưu bố rộng ra trong cõi Diêm Phù Đề, chớ cho đoạn tuyệt. Sức oai thần của 
Đại Bi Tâm Đà Ra Ni không thể nghĩ bàn! Khen ngợi không bao giờ hết được.

Khi ấy, tất cả chúng hội, Bồ Tát Ma Ha Tát, Kim Cang, Mật Tích, Phạm Vương, Đế Thích, 
Tứ Đại Thiên Vương, Thiên, Long, Quỷ Thần, nghe Đức Như Lai khen ngợi môn Đà Ra Ni này 
xong, thảy đều vui mừng, y lời dạy mà tu hành. 

Người chí thành tụng trì Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni cảm nhận được đức Vô Úy và Nguyện 
Lực Dõng Mãnh của Chư Phật, Chư Bồ Tát bàng bạc xuyên suốt bản kinh. Các từ “Nguyện”, 
“Phát Nguyện”, “Ủng Hộ”, “Cảm Ứng”, “Năng Khiển”, “Năng Linh”, “Tốc Linh”, “Chứng”, “Đắc”, 
“Đại Bi Tâm” xuất hiện rất nhiều lần, tuyệt nhiên không hề ủy mị, yếm thế, van xin như thường 
bị hiểu lầm. 

Rất mong quý độc giả thực hiện ngay theo công hạnh của Bồ Tát Quán Thế  Âm, đừng chần 
chờ. Đời sống vô thường, khi mất thân này khó được làm người, mất cơ hội thâm tín Tam Bảo, 
biết khi nào mới phát khởi Đại Bi Tâm?

Chưa có Đại Bi Tâm làm sao thấy được nỗi khổ của chúng sanh. Chưa thấy được nỗi khổ 
của chúng sanh trong tam đồ lục đạo, thì làm sao “sống” và “nghĩ” “Niết Bàn sanh tử tổng giai 
không”!

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng Quán Thế  Âm Bồ Tát 
Ma Ha Tát, tác đại chứng minh.

     Chùa Đại Bảo Trang Nghiêm
Thông Đạo
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Hôm nay, Chủ Nhật, 20-1-2019, 
Chúng tôi được một tổ chức từ thiện mới thành lập mời tham dự 
Chương Trình Gây Quỹ và Ra Mắt Ban Chấp Hành nhân dịp đầu năm Dương lịch 2019.
Đây là hội Hướng Thiện Bồ Đề (Bodhi Charity Foundation) do một số anh chị em tuổi trẻ 

lập ra với mục đích hoạt động từ thiện. Các thành viên chấp hành phần đông là những trí thức 
tuổi trẻ thành đạt và có kinh nghiệm tham gia qua nhiều tồ chức từ thiện tại Hoa Kỳ. Lòng nhiệt 
thành và sự trong sáng cũng như phương thức làm việc chặt chẽ, tinh thần tổ chức khoa học 
của họ thể hiện qua buổi gây quỹ ra mắt nầy là dấu chỉ của triển vọng lớn mạnh và phục vụ 
trong tương lai.

NHỮNG TẤM LÒNG   HƯỚNG THIỆN
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Càng lớn tuổi, đã sống qua thời dâu biển Việt Nam và quen dần với khung cảnh xã hội 
đượm màu nhân bản của Hoa Kỳ và phương Tây, tôi càng quý trọng những con người 
và hoạt động Từ Thiện.

Những người hoạt động Từ Thiện thật sự họ là ai? Là anh, là chị, là em và chúng ta.
Họ không phải là Bồ Tát nhưng sống hạnh bồ tát; nếu khái niệm “hạnh Bồ Tát” được hiểu 

như là một tấm lòng nhân ái, chia sẻ một cách hào sảng những giá trị tài sản vật chất lẫn tinh 
thần mà một người có được: “Phụng sự chúng sanh là thiết thực cúng dường chư Phật ‘’.

Giàu có là một ân sủng tuyệt vời của số phận hay của Trời Đất văn cho đối với người có 
khuynh hướng tâm linh; hoặc là do tài năng và hoàn cảnh may mắn đối với người có tinh thần 
thực dụng. Nhưng khoảng cách giữa sở hữu, có được và cho đi không phải tự nhiên mà có. 
Việc hiến tặng dễ dàng ở trong tầm tay hay eo sèo, trở ngại như con đường vạn dặm khó đi thì 
còn tuỳ vào con người và tâm địa của bên cho.

Ngày nay, thế giới người cho phong phú hơn.
Theo Forbes, thế giới hiện đang có 2208 tỷ phú. Mỹ có 585 tỷ phú nhưng lại chiếm hàng 

đầu về hạnh Bố Thí: 168 tỷ phú Mỹ ký giấy tự nguyện hiến tặng (Giving Pledge) hơn một nửa 
gia tài của họ cho các chương trình từ thiện. Năm 2006, hai tỷ phú Mỹ giàu nhất nhì thế giới 
là Bill Gates và Warren Buffet cùng ra tuyên bố chung là họ sẽ hiến tặng hơn 99% gia tài của 
mình cho công cuộc từ thiện của mình trong suốt đời hay sau khi chết. Đồng thời họ cùng lên 
tiếng kêu gọi các tỷ phú Mỹ nên hiến tặng ít nhất là 50% gia tài cho các chương trình từ thiện.

Thế giới lại có dịp nghiêng mình cảm phục nghĩa cử cao đẹp và hào phóng của tuổi trẻ thành 
đạt hàng đầu về khoa học kỹ thuật và kinh tế. Tại San Francisco ngày 2-12-2015, Mark Zuck-
erberg, chủ nhân sáng lập Facebook công bố vợ chồng anh ta sẽ hiến tặng 99% gia tài hơn 45 
tỷ đô la Mỹ của mình (trong thời điểm đó) cho các chương trình nhân đạo, từ thiện trong suốt 
đời mình.

Đất nước và con người có biên giới, nhưng tình thương thì vô biên. Những Bác Siêu ở trời 
Đông; những Mẹ Theresa ở trời Tây... Những Cấp Cô Độc Ấn Độ, những Mạnh Thường Quân 
Trung Hoa trong lịch sử nhân văn và tôn giáo đã là làm sáng rực một góc trời quá khứ về sự 
cho đi vô điều kiện.

Những tấm lòng vàng đã gặp nhau trên những nẻo đường phụng hiến đời mình cho mục 
đích cứu người cao cả. Những tâm hồn từ thiện cứu khổ, giúp đời cũng bay cao như đôi cánh 
thiên thần cứu nhân độ thế trong huyền thoại. Nhưng giữa đời thường, khi không đủ khả năng 
làm các công tác từ thiện to lớn thì việc thiện khiêm tốn hơn, là “nhín mình giúp người”: Nhín 
một chút thì giờ để thăm viếng và vận động quyên góp giúp người không may; nhín một chút 
tiêu pha để tiếp tay vào quỹ từ thiện; nhín một lời thị phi để tăng thêm lời ái ngữ... đó là từ thiện.

Không cần phải đạt tới mức tỷ phú quý hiếm như Bill Gates hay Warren Buffet mới làm từ 
thiện được.

Chuyện Vua Trời có đôi cánh thiên thần, hứa sẽ ban cho ai có lòng nhân ái nhất. Một đại gia 
tới dâng nghìn lượng vàng. Rồi một kẻ ăn xin tới dâng một xu bạc duy nhất mới xin được và 
cứ thế thiên hạ đua nhau tìm cánh thiên thần với tiền rừng bạc bể.

Cuối cùng, Vua Trời tuyên bố: “Người ăn xin được chắp cánh thiên thần bay lên chín tầng 
trời cao ngất vì bà ta đã hiến tặng dù chỉ một xu nhưng đó là tổng cộng hết thảy tài sản của Bà.”

Trần Kiêm Đoàn
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“Sống trong đời sống ... Cần có một tấm lòng ...
Để làm gì em biết không ? 
Để gió ... cuốn ... đi ... !!!”

Nghe đến đây, Bạn có cảm giác tấm lòng của chúng ta cũng chỉ như 
cát bụi, để gió cuốn đi muôn nơi, cát bụi thật bé nhỏ giữa cuộc đời. Vậy 
thì mỗi người chúng ta còn cần tấm lòng để làm gì chứ !?

 Đừng nghĩ vậy, nếu không có một hạt cát, chúng ta sẽ không thể 
có được bờ cát trải dài mênh mông.  Nếu không có một giọt nước thì 
chúng ta sẽ không có được cả đại dương rộng lớn và sâu thẳm.

Tấm lòng của mỗi người góp chung vào những tấm lòng của mọi 
người, cái tôi riêng góp chung vào cái chung để vẽ nên bức tranh cuộc 
sống muôn màu. 

“Để gió cuốn đi” – những tấm lòng yêu thương trao đi mà không cần 
nhận lại. Những tấm lòng như vậy thật cao quý và đáng trân trọng biết 
bao. 

“Để gió cuốn đi” – lời ca nghe thật nhẹ nhàng, thanh thản trong tâm 
hồn. 

Tấm lòng xuất phát từ chính sự chân thành của mỗi người, dù không 
trao đến ai, dù chỉ để gió cuốn đi thôi cũng thật đáng quý.

Nếu có thể gửi yêu thương vào gió để đem đến muôn nơi thì thật tốt 
biết bao. Vì ai cũng sẽ mang một tấm lòng.

Xin trân trọng kính mời những tấm lòng vàng hoan hỷ trải rộng đến 
những học sinh nghèo, trẻ em mồ côi khuyết tật, những mảnh đời khó 
khăn, gian khổ đang tha thiết đón nhận tấm lòng bao dung và tình 
nhân ái của quý vị.  

Hẹn gặp đông vui đầy đủ cả nhà tham dự Chương trình từ thiện ý 
nghĩa này và Kính mời quý vị thưởng thức trên 25 món chay Buffet 
bao bụng thật ngon đặc biệt thiết đãi quý vị cùng với chương trình văn 
nghệ cúng dường đặc sắc của các Ca Nghệ Sĩ Nhóm Hương Từ Bi 
San Jose.”

Để Gió Cuốn Đi
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 T              rời mưa thì mặc trời mưa
“Hướng Thiện Bồ Đề” xin thưa: “Kính Chào!”
Mời Bạn tham dự nhanh nào
Bên nhau thương mến gửi trao ân tình
Người nghèo khốn khó quê mình
Mồ côi khuyết tật, học sinh cơ hàn
Xót thương thân phận bẽ bàng
Màn trời chiếu đất lang thang lề đường
Mong Bạn chia sẻ tình thương
Tâm từ rộng mở muôn phương đón chờ
Trẻ Em tội lắm tuổi thơ
Cao niên quý Cụ nương nhờ cậy trông
Quý nhân chia sẻ tấm lòng 
Từ bi nhân ái đêm đông khôn cùng
Bàn tay vô thỉ vô chung
Bàn tay màu nhiệm hãy cùng sớt chia
Trời mưa gió lạnh ngoài kia
Về đây sưởi ấm sương khuya cõi lòng
Trăm năm trong cõi sắc không
Cho đi là nhận mênh mông tình người
Từ bi hoan hỷ nụ cười
“Bồ Đề Hướng Thiện” thắm tươi ân tình!

Quảng Hoa Linh
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Xe ra khỏi nhà hướng về Thành phố Hayward chừng 15 phút, từ xa vài dải mây trắng 
lơ lửng đầu núi pha chút nắng vàng vọt cuối Thu còn sót lại. Mừng trong lòng! Vì 
không như dự báo thời tiết hôm nay trời có mưa, giờ cũng đã trưa, hơn tiếng nữa là 

tới nơi gây quỹ  – Hayward Senior Center, 22325 North 3rd Street, Hayward, CA 94541, Jan. 
20, 2019. Bắt đầu lúc 2:30 PM.

1 tiếng cho mọi sửa soạn sắp xếp, trang trí, âm thanh… Nơi đây, hội trường đã có sân khấu, 
bàn ghế, nên thời gian 1 tiếng sửa soạn cũng vừa tạm đủ. Lần lược các bộ phận của Buổi trình 
diễn đến, liền ráp ngay vào vị trí. Đường xa từ Sacramento, San Jose, ngay cả Hayward cũng 
tất bật vì nơi non nước lạ lùng, canh cánh nỗi niềm vừa mừng vừa lo, nhưng cũng hay hay 
được chừng 10 phút đi ngang qua thị xã, thoải mái tò mò nhìn mãi nét đẹp thành phố thưa dân.

Một chút thoải mái đó cũng góp phần tan đi những lo lắng vì biết rằng trời sẽ đổ mưa, trời 
mưa là trở ngại lớn quan khách không thể đến tham dự; vì biết rằng, năm hết tết đến là thời 
gian mọi người bận rộn lo Tết, Hayward trong năm chưa gây quỹ, nhưng nếu không gây quỹ 
lúc này là phải mất một năm tới chờ đợi. Với nhiệt tình, niềm tin sẵn có nơi các em, trở ngại có 
chăng cũng phải chấp nhận (lửa thử vàng, gian nan thử sức); bước đầu cần cố gắng để vượt 
qua, được chút gì, mừng vui chút đó. 

Và ý thức rằng, quyết tâm dấn thân của anh chị em, các cháu là điều kiện thiết yếu; được sự 
nâng đỡ của quý Thầy, Cô, quý Thiện hữu tri thức là động lực thúc đẩy; và sự ủng hộ của cư 
dân địa phương là giềng mối đưa Hội Hướng Thiện Bồ Đề (HHTBĐ) - Bodhi Charity Founda-
tion tiến xa hơn trong mai này. 

Một góc trái của Hội trường tiếp nối với dãy bàn thức ăn, là Ban thư pháp rất hùng hậu của 
Ông Đồ giáo Võ Việt Tuấn, trong nháy mắt 10 phút phóng bút, giấy đỏ mực Tàu với tài hoa tay 
của Ông Đồ, góc khuất Thư Pháp sáng hồng lên; nhiều người đã đến lân la xin chữ đầu năm, 
tịnh tài tuỳ tâm ủng hộ, được bỏ vào hộp Donations của Hội, cùng lúc Thầy chứng minh Thích 
Từ Lực đến.

Cung đón Thầy, Thầy hoan hỷ cùng quý Sư, quý Thân hữu, các Cháu trong Hội và Ban thư 
pháp được chụp hình chung làm kỷ niệm. Tường vách treo đầy những câu đối, câu Tết với nét 
chấm phá nặng nhẹ, thanh tú mềm mại, hào phóng kiên cường… Không gian Buổi gây quỹ là 
một bầu trời đa dạng, màu sắc lan man:  

“Gần thì một chốn bụi hồng, 
Xa thì một cõi non bồng thiên thu.”

Quan khách tham dư được Trưởng Ban tổ chức Nguyễn Thị Kim Liên giới thiệu:
Thượng Toạ Thích Từ Lực trụ trì Chùa Phổ Từ, Hayward 
Đại Đức Thích Nhuận Tính Trú xứ Chùa Phổ Từ
Sư Cô Thích Nữ Nhi Liên trú xứ Trung Tâm Tu Học Phổ Trí, Vacaville
Sư Chú Thông Đạo trú xứ Tu Viện Đại Bảo Trang Nghiêm, Hayward 
Bác Quảng Tánh Đỗ Quang Ngọc, mạnh thường quân của Hội
Ban văn nghệ: “Nhóm Hương Từ Bi” San Jose và Ca sĩ địa phương 
Võ Việt Tuấn, Anh đồ Thư pháp và Ban thư pháp: Oanh Nguyễn, Nữ Ngô, Bảo Ngọc Đỗ, 
Alvin Phạm, Khải Phạm
Diệu Châu, Cô thường cúng dường cây Bồ Đề để gây quỹ

NỖI NIỀM 
Mừng Vui Lần Đầu Hội Gây Quỹ
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Cô Ngô Thị Hạnh và cô Nguyễn Thị Đôi 
đến từ Sacramento
Chị Diệu Trang, đại diện cư dân Hayward
Diệu Minh-NgaLy Frank, Liên đoàn trưởng 
GĐPT Chánh Hoà Hayward
Ông bà Minh-Dung Trương và cô Kim Anh, 
Social Worker San Jose
John Nguyên La chuyên viên quay phim, 
anh Chúc Tiến nhiếp ảnh gia, 
Sunny Hứa chụp hình, Hưng An quay 
phim.
Nhà văn Tiến sĩ Trần Kiêm Đoàn và Phu 

Nhân là Nhà mạnh thường quân của Hội, 
giữa đường từ Sacramento đến, gặp lúc 
trời mưa gió lớn, phải quay trở về; bài viết 
“Những Tấm Lòng Hướng Thiện” cùng trong 
ngày, gởi tặng, ngợi khen và kỳ vọng tốt đẹp 
con đường từ thiện của Nhóm trẻ “Hội Hướng 
Thiện Bồ Đề”.

Và giới thiệu toàn thể những người hiện 
diện cũng như không hiện diện đã hỗ trợ cho 
Hội.

Những tràng pháo tay chào mừng Quan 
khách nồng nhiệt, người điều hợp Chương 
trình cung thỉnh Thầy Thích Từ Lực lên sân 
khấu ban Đạo Từ sau những phần thuộc nghi 
thức của môt Buổi gây quỹ (Lễ chào Quốc kỳ 
Hoa kỳ, Quốc kỳ Việt Nam Cộng Hoà, Phật 
Giáo Kỳ, Phút nhập Từ bi quán. Thông qua 
Chương trình MC Anh Kiệt và Ngọc Trân. 
Tuyên bố lý do, giới thiệu quan khách của 
Trưởng Ban tổ chức Nguyễn Thị Kim Liên. Lời 
mở đầu của Hội trưởng Hội Hướng Thiện Bồ 
Đề, Trương Quý Anh Kiệt), Thầy khen ngợi 
các em đã biết tìm đến với nhau thành lập 
Hội, bắt đầu đi vào hoạt động, đem sự học hỏi 
hiểu biết nơi đây, áp dụng những phương tiện 
mới mẻ, nhanh chóng có hiệu quả trong việc 
làm từ thiện; Thầy chúc Hội gặp được nhiều 
thuận duyên thực hiện lý tưởng cao cả “từ bi 
cứu khổ” – Sáng cho người niềm vui, Chiều 
giúp người bớt khổ. Thầy tin rằng Hội Hướng 
Thiện Bồ Đề sẽ đi từng bước vững chãi, tiếp 
nối con đường trong sáng của những người 
đi trước, điển hình là Sư Chú Thông Đạo có 
mặt nơi đây, Sư Chú đã bao nhiêu năm làm 
công việc từ thiện giúp đời.

Đối với Hội, Thầy tán thán công đức của các 
em. Một vài giây Thầy ngừng lại, nhìn xuống 
sâu lắng như vẽ ra một nỗi niềm mừng vui! 
Toàn thể anh chị em, các cháu HHTBĐ, đại 
chúng chú tâm lắng nghe những lời khuyên 
bảo từ tốn của Thầy trong khi ngoài trời tiếng 
tí tách mưa rơi, âm chuyển từ không gian 
qua khung cửa Hội trường, hoà vào tiếng thì 
thầm của thính giả dưới vòm trời từ thiện, tác 
động mọi người hướng về quê nghèo, hoàn 
cảnh thương tâm, bùi ngùi với nhiều mối tư 
lương… Món quà, một phong bì tịnh tài khá 
nặng sẵn trên tay giúp Hội, Thầy trao cho 
Trương Quý Anh Kiệt, đầu đàn của Nhóm 
trẻ “Hội Hướng Thiện Bồ Đề - Bodhi Charity 
Foundation”. Thầy trò cung bái, gợi lại khúc 
tình sử ngày xưa: Ngũ tổ Hoằng Nhẫn đôi 
điều tâm phúc dặn dò và trao Y Bát cho đệ 
tử Huệ Năng sau đêm đắc Pháp, lên thuyền 
xuôi Nam hoằng hoá.

Một lần nữa, Thầy chúc các em nhiều may 
mắn, công việc từ thiện tốt đẹp!

Là lần đầu tiên gây quỹ, Hội Đồng Quản 
Trị và Ban Điều Hành “Bodhi Charity Foun-
dation” lên sân khấu ra mắt Chư liệt vị Quan 
khách vắn gọn: Hội trưởng kiêm Giám đốc 
điều hành Trương Quý Anh Kiệt, Thủ quỹ 
Triny Đàm, Thư ký Trần Duy Quang, Xét 
duyệt hồ sơ trợ giúp Rebecca Lưu, Văn nghệ 
Quảng Hoa-Linh, Kỹ thuật Nguyễn Phước 
Tường, Trang trí Trần Duy Phong; Yểm trợ 
tổ chức gây quỹ, quý đạo hữu Trương Thanh 
Nhạc, Nguyễn Thị Kim Liên, Ngô Kim Chi. 
Những Ban khác đang hình thành. Hội cũng 
không quên giới thiệu Mạng lưới kết nối 
(cộng tác viên) hoạt động tại Việt Nam: Miền 
Trung có Ni Trưởng Thích Nữ Như Minh trụ 
trì Chùa Tây Linh, Huế, cô Hồ Thị Thái Huề 
nhóm “Hướng Thiện, Huế” của Bác Siêu 
ngày trước, cô Nguyễn Minh Hương nhóm 
“Cầu Nối Yêu Thương”. Miền Bắc có Ni Sư 
Thích Nữ Tịnh Quan trụ trì Chùa Định Quán, 
Hà Nội là Sư đệ của Ni Trưởng Như Minh. 
Miền Nam: Phật tử Nguyễn Quang Danh (Sài 
Gòn). Tiếp đến trình bày đường lối, mục tiêu 
hoạt động của Hội.

Tiếp theo phần thuyết trình của Trương 
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Quý Anh Kiệt về hoạt động Hội, lời ngọt ngào 
hay ho MC duyên dáng Quảng Hoa cùng 
“Nhóm Hương Từ Bi” mở đầu phần văn nghệ 
qua bài “Lạy Phật Quan Âm”, không khí vui 
nhộn một buổi gây quỹ được diễn ra, một 
danh sách sơ khởi quý ân nhân ủng hộ tài, 
vật được đọc lên, bất chợt cô Ngọc Lan, một 
vị Khách mới được Ca sĩ Hoàng Tâm (giọng 
ca Nam rất hot khán giả ái mộ) mời đến tham 
dự, Cô bước lên trước khán thính giả tự tâm 
tình lòng sốt sắn của Cô, tiên phong phát tâm 
ủng hộ 1,000 Mỹ Kim, bắt đầu cho những tấm 
lòng rộng mở với những tràng vỗ tay rất kêu, 
vang dội cả Hội trường!

$1,000 lớn lắm chứ! Bởi người nghèo khổ 
cần giúp thì nhiều mà tịnh tài thì có hạn, cũng 
vì lẽ đó mà các MC Quảng Hoa, Đỗ Quang 
Hưng ra sức mời gọi để được thêm tịnh tài, 
nhạc sĩ Quảng Linh, ca sĩ Nhóm Hương Từ 
Bi và địa phương: Kim Vân, Anh Quân, Nhã 
Phương, Hoàng Tâm, bé Victoria Thuý Vi, 
Bảo Trân, Lena Phương Vi, Rachel Tường 
Vi và Katelynn Phương Lâm, hết mình diễn 
xuất những tình khúc hiếu nghĩa xót xa, đánh 
động lòng nhân ái của khán thính giả phát 
tâm cúng dường, mạnh thường quân hào 
sảng ủng hộ. Mỗi lần có thêm một món tiền 
đặc biệt là tiếng reo vang lên, niềm mừng vui 
thể hiện nơi người nhận và cả người cho: cô 
Trương Mỹ Châu mua cây Bồ Đề $500 và 
sách Tượng Phật Việt Nam, tác giả Võ Văn 
Tường $250. Cô nói rằng, “Quyển sách đúng 
ra mua $150 nhưng thấy quá nhiều niềm vui 
nên mua với đấu giá $250”. Cô Hoa Dương 
(Phu nhân của Ca sĩ Hoàng Tâm) được sự 
mời gọi của Hoàng Tâm ca sĩ vừa muốn làm 
MC, Cô rất vui mua cây Bồ Đề thứ 2 với giá 
$200. Vé xổ số bốc thăm trúng thưởng chia 
5-5 rất hào hứng! Cô Thu trúng thưởng với 
số tiền $195. 

Từ sân khấu MC đọc tiếp tên những mạnh 
thường quân: Triny Đàm (Thủ quỹ của Hội) 
mua cây Bồ Đề $400 không trúng, số tiền đó 
cháu ủng hộ vào Hội, Rebecca Lưu (Trưởng 
Ban xét duyệt hồ sơ của Hội) âm thầm ủng hộ 
$1,000, Trưởng Ban tổ chức Nguyễn Thị Kim 
Liên, mạnh thường quân, khiêm tốn ủng hộ 

$1,000, chí đến bé 7 tuổi Katelynn Phương 
Lâm, Ba mẹ là Hải-Phương dắt bé đến bàn 
Thủ quỹ cúng dường $20 v. v. và v. v. Mặc dù 
trời mùa Đông mưa lạnh ướt át, nhưng tình 
thương của Quý Sư ấm áp bao la, và tất cả 
số tiền của quý  ân nhân thương mến trao 
tặng sẽ là những con Thiên Nga bay về tận 
nơi các em nghèo khó thọ nhận ôm ấp. Nỗi 
niềm mừng vui là thế đó! 

Số tiền ủng hộ từ $1 đến $1,000 được trân 
quý trao cho Ban Thủ Quỹ tổng kết, đọc xen 
kẻ giữa những tiết mục Buổi gây quỹ và sẽ 
lên danh sách từng Vị ủng hộ tịnh tài, tịnh 
vật, ẩm thực trên “Thư Cảm Tạ”, đưa vào 
Đặc San Hội.

Đúng 5 giờ chiều, Tiệc Buffet Chay do các 
Nhà hảo tâm thiết đãi, trên 25 món được 
làm lại nóng sốt, thơm ngon. Thầy trò, Quan 
khách vui vẻ vừa dùng tiệc thân mật vừa xem 
văn nghệ. Ngoài kia, trời Hayward đã lên đèn.

Đến giờ hết hợp đồng, cháu Triny Đàm lên 
công bố số tịnh tài thu được tại chỗ là 10,544 
Mỹ Kim và nói lời cảm tạ, tri ân!

Buổi gây quỹ từ thiện Hội Hướng Thiện 
Bồ Đề - Bodhi Charity Foundation được khép 
lại lúc 6 giờ 30 chiều cùng ngày, Buổi gây 
quỹ thành công mỹ mãn. Thầy trò, mọi người 
mừng vui, lên sân khấu cùng Ban văn nghệ 
hợp thành Ca đoàn sát vai đồng ca “Việt 
Nam, Việt Nam” của Phạm Duy. Tình Thầy 
trò, tình Huynh đệ chan hoà thắm thiết! Chụp 
rất nhiều tấm hình lưu niệm. Chia tay nhau ra 
về mà lòng nặng trĩu luyến lưu! Hẹn gặp lại 
một Ngày gây quỹ của Hội vào mùa Thu, Kỷ 
Hợi - 2019 với Khách quý tại xứ sở Hayward 
này. 

Cung Chúc Bình An! Hẹn Ngày Tái Ngộ!
Hội Hướng Thiện Bồ Đề - Bodhi Charity 

Foundation
                                                                         

Tuỳ bút của Trương Thanh Nhạc 



30 

B
O

D
H

I C
H

A
R

IT
Y 

FO
U

N
D

AT
IO

N
 | 

w
w

w
.b

od
hi

ch
ar

ity
fo

un
da

tio
n.

or
g

“Xin làm chim gõ mõ tan kiếp hồng trần / 
thương người như thương thân! / thương người 
như thương mình!” ( Đại Nguyện, thơ Phạm 
Thiên Thư)

Chúng ta thường được nhắc nhở rằng tình 
thương, mà không phải là tiền tài hay danh vọng, 
mới là nhân tố giúp con người hồi sinh, theo ý 
nghĩa vượt thắng được khổ đau, nghịch cảnh. 
Ngoài ra, thiên tai, nhân họa dường như thường 
xuyên đuổi theo sát bên mình như định mệnh, 
khiến cuộc sống thường nhật hứng chịu thêm 
nhiều thử thách và mất mát.

Vào những ngày cuối năm 2018, thời tiết khắc 
nghiệt tại nhiều vùng phía Bắc Mỹ, bão tuyết 
bao phủ nơi nơi, dù được tiện nghi khoa học 
che chở, con người thực sự phải chống chỏi với 
thiên nhiên không nhiều thì ít. Tôi muốn nhắc đến 
trường hợp của không ít người thiếu may mắn, 
ngày thường phải chịu cảnh “gối gió nằm sương” 
không mái ấm che thân, đến mùa đông thì tình 
trạng không khác gì hoàn cảnh “lửa cơ đốt ruột, 
dao hàn cắt da”. Nghĩ đến để hiểu rằng tình 
thương là điều cần thiết xây dựng con người và 
xã hội vì không chỉ thúc đẩy những nghĩa vụ đối 
với tha nhân mà còn thắp sáng tâm hồn người 
trước những đau khổ mất mát thiệt thòi nhiều khi 
làm tha hóa người bị nạn.

Trong những hoàn cảnh như thế, tình thương 
chính là liều thuốc nhiệm mầu, giúp hóa giải 
chướng duyên, an ủi những người sa cơ gặp 
nạn. Bể khổ tuy mênh mông nhưng những bàn 
tay nhỏ bé, tấm lòng đơn sơ vẫn đem lại những 
giá trị cần thiết để giúp đời bớt khổ, giúp người 
bớt đau. May mắn thay và trong bất kỳ hoàn 
cảnh, những biểu hiện của tình thương cũng 
không thiếu.  Một thầy Đạo Q. ở Baton Rouge  
chuyên cần nâng cao tri thức và luôn thể hiện 
lòng nhiệt thành cống hiến. Một chị Diệu M, 
huynh trưởng GĐPT, luôn mở rộng lòng từ ái, 
chịu nhiều hy sinh lợi ích riêng tư để lo toan cho 
tuổi trẻ. Cũng không thể quên một tổ chức bất 
vụ lợi, Hội Hướng Thiện Bồ Đề, với các bạn Trẻ 

đang sinh hoạt tại Bay Area và các nơi khác, 
đang mở rộng vòng tay giúp đỡ các trẻ mồ côi, 
khuyết tật, những mảnh đời bất hạnh ở Việt nam 
và nhiều nơi.

Tôi chỉ xin đơn cử vài hình ảnh, vài ví dụ mà 
tôi biết rõ, chứ trên đời vẫn còn nhiều, nhiều bàn 
tay, nhiều khối óc, lấy việc phụng sự đời làm 
lẽ sống, nguồn vui, đem lại lòng tin cậy vào lẽ 
hướng thiện của con người.

Trong ngôi chùa ở thành phố, thầy Đạo Q. có 
lớp Phật pháp mở ra hằng tuần, giảng bằng tiếng 
Anh cho người Mỹ và người Việt, có khi lên đến 
cả trăm người về tu học. Tôi có duyên sinh hoạt 
với Thầy trong Trại Tỉnh Thức mấy năm qua, 
cảm nhận tấm lòng phụng sự và tinh thần tích 
cực làm việc của Thầy. Khiêm tốn với những suy 
tư ở tu viện Mộc Lan, giờ đây, Trại Tỉnh Thức 
đã quy tụ được một số đông bạn trẻ, có người 
có vị trí cao trong các ngành chuyên môn, quy 
tụ với nhau để học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm, 
rồi nương vào giáo lý Tỉnh Thức của nhà Phật 
mà hướng đến việc thăng hoa cuộc sống. Riêng 
Thầy Đạo Q, khảo cứu sâu rộng về khoa tâm lý 
học, hoàn tất được luận án tiến sĩ về tương quan 
tâm lý con người đương đại với đời sống cộng 
đồng. Anh chị em trong Trại đã có cơ hội chúc 
mừng thành quả miệt mài trau dồi tri thức của 
Thầy và anh Nguyên Túc (Nguyễn Sung) đồng 
thời vững tin thêm vào tương lai hoạt động hữu 
hiệu  của tập thể.

Còn chị Diệu M, thì khỏi nói! Một tuần bảy 
ngày, không ngày nào là không có việc để chị 
làm. Tôi chỉ mong một tuần có thêm ngày thứ 
tám để Chị làm cho hết việc! Ngoài công việc 
mưu sinh trong công ty, rồi thời gian dành cho 
việc tu tập ở chùa, chị còn góp tay cho trường 
Việt ngữ  Âu Cơ ở San Francisco, góp phần 
trông nom đơn vị Chánh Hoà. Chưa hết, hàng 
tháng còn sốt sắng tham dự, tổ chức, bữa cơm 
từ thiện dành cho những người thiếu may mắn ở 
Berkeley và Hayward nữa.

Cũng cần phải nhắc đến ở đây là cuộc hành 

?Bàn Tay Nào               
Giúp Sưởi Ấm Cho Cuộc Đời
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hương Ấn độ, chương trình hướng dẫn tìm việc 
làm cho các bạn sinh viên, và gần đây là dự án 
xây dựng Camp Metta ở Los Gatos... một phần 
lớn trông cậy vào sự trợ giúp của gia đình Anh Chị.

Còn hội Hướng Thiện Bồ Đề, dù còn non trẻ 
nhưng gặp được duyên lành rất lớn, đó là nhận 
được lòng thương mến sẵn có của chư Tôn đức 
Tăng Ni, sự trợ giúp đáng kể từ cộng đồng, và 
nhất là, niềm tin Trong Sáng của những người Trẻ 
được khơi dậy mạnh mẽ  trong khi chung lưng 
hoạt động. Những thuận duyên đó hiển nhiên sẽ 
giúp Hội đứng vững và đi tới. Điều mong mỏi của 
tôi là các bạn Trẻ cùng nhận chân được rằng, làm 
việc Thiện đã khó, nhưng giữ cho được tâm Thiện 
còn khó hơn. Vì từ nền tảng là tâm thiện, việc thiện 
mới được thai nghén, hình thành, và có triển vọng 
phát triển bằng những chương trình lớn lao, quy 
mô trong tương lai.

Tôi từng chia sẻ với các Bạn về đường lối làm 
việc của tôi, Người trước, Việc sau. Chúng ta cần 
lấy sự tu tập bản thân làm nền móng cho mọi hoạt 
động. Bản thân cần khiêm tốn, khoan hòa, nhẫn 
nhịn thì khi giao tiếp mới thể hiện được đường lối 
của Hội. Trái lại, những người còn khắt khe, không 
kiềm chế được bản thân thì khó có thể thuyết phục 

người khác về sự cần thiết phát huy tinh thần hỉ 
xả, từ bi vốn là hướng đi, tâm nguyện của tổ chức.

Hoạt động xã hội, công tác từ thiện, cũng thế, 
trước hết là sự thực hành hạnh cao cả là bố thí. Là 
chấp nhận hy sinh phần riêng cho phần chung của 
đại chúng. Hãy quên mình càng nhiều càng tốt, chỉ 
nhớ đến hình ảnh của bồ tát Quán Thế Âm, đang 
ngày đêm dang tay cứu khổ muôn loài. Nguyện 
theo chân ngài, cho có được trăm tay, trăm mắt 
để giúp đời bớt khổ. Hãy cố gắng giữ tâm nguyện, 
mình không là gì cả, những người nghèo khổ thiếu 
thốn kia mới là đối tượng mà chúng ta cần hướng 
đến. Phụng sự, phụng sự, và luôn phụng sự trong 
tinh thần “cứu khổ độ sanh” là điều kiện để con 
đường của hội Hướng thiện Bồ đề vững vàng, mở 
rộng. 

Năm mới 2019 đang đến, hay vừa mới đến New 
York 12 phút trước, tôi xin chắp tay thành tâm cầu 
nguyện cho Thầy, cho Chị, cho các bạn Trẻ được 
nhiều sức khoẻ, an vui, vững lòng tin vào Chánh 
pháp để chúng ta cùng tiến bước trên đường Đạo, 
đem lại thật nhiều niềm vui cho người.

Hayward, tối thứ Hai, 31-12-2018, 9:12 phút
                                                                       

Thích Từ Lực
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Đừng vội vàng.  Sự sống chung quanh đang có mặt với bạn 
nhưng có thể bạn không nhận ra.  Hãy dừng cái tâm lại một chút và biết bạn đang làm gì.  Hãy 
cho sự sống cùng có mặt với những gì bạn đang làm.  Trong giây phút bạn biết sự sống đang 
có mặt với bạn, tâm bạn bình an.  Cái biết có mặt cùng với bạn có nghĩa là bạn đang thật sự 
sống.  Bạn đang sống trong giây phút hiện tại.  Cái hiện tại này không phải là hôm nay, là tuần 
này hay tháng này.  Đây là cái hiện tại của khoảnh khắc thời gian và không gian gặp nhau.  Bây 
giờ và ở đây.  Hãy giữ cái biết ấy lâu hơn để kéo dài sự bình an.

Buổi chiều, trong mảnh vườn nhỏ đơn sơ, khi những cọng lá khô đã được quét sạch, người 
làm vườn thư thái ngồi xuống nơi bộ bàn bằng sắt màu nâu, đặt ở góc vườn, bên cạnh cây 
cherry nhỏ.  Cô ấy mở cái laptop ra tìm một bài viết để đọc lại.  Cô biết mình đang làm gì và sự 
sống đang có mặt cùng với cô.  Gió nhẹ, trời trong, có tiếng chim hót xa xa, có cả tiếng mấy con 
gà bên hàng xóm đang tục tục gọi nhau.  Nơi góc này không nghe tiếng xe cộ.  Chỉ có những 
nhánh lá cherry xanh đang lay động, đong đưa nhè nhẹ bên cánh tay cô. Buổi chiều êm ả.  Cô 
ấy biết tâm mình đang tĩnh lặng và an lạc. 

Thực hành thiền là để tâm được tĩnh lặng.  Tâm tĩnh lặng là tâm sáng suốt nhất.
Có thể bạn đang bắt đầu đi vào con đường thực hành thiền hay bạn đã thực hành thiền từ 

lâu.  Người thực hành thiền không những chỉ ngồi xuống tọa thiền mới vào được định, mà còn 
cần phải thực hành mọi lúc mọi nơi, trong cả bốn tư thế đi - đứng - ngồi - nằm để tâm mình tĩnh 
lặng.  Thực hành thiền Chỉ để hỗ trợ cho thiền Định.  Làm việc gì chỉ biết việc đó và để cho sự 
sống cùng có mặt với mình ngay trong những giây phút ấy, bạn sẽ cảm nhận được sự nhiệm 
mầu của thiền.  

Thiền không có gì là huyền bí.  Thực hành thiền là một cách huấn luyện tế bào não để đạt 
được một quán tính mới: quán tính yên lặng của tâm.  Thiền là một bộ môn khoa học tâm linh 
thực nghiệm.  Chỉ khi bạn thực hành thiền và cảm nhận được kết quả trong thân và tâm, bạn 
mới thật sự hiểu được ý nghĩa của thiền.  Muốn thực hành thiền, bạn cần tìm hiểu để chọn cho 
mình con đường thiền, bạn cũng cần chọn một người hướng dẫn cho mình.  Học để nắm vững 
lý thuyết và kỹ thuật thực hành thiền sẽ giúp bạn tự tin và biết được mình thực hành đúng hay 
sai.  Nếu đúng, bạn sẽ tiếp tục, nếu sai, bạn có thể tự điều chỉnh để thực hành cho đúng.

Đừng vội vàng trong đời sống.  Hãy Cho Sự Sống Cùng Có Mặt với bạn trong cuộc sống.

Nguyễn Thị Yến
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Dưới đây là tóm tắt những lời dặn dò cuối cùng của Phật. Thật ra Phật đã đau yếu từ 
ba tháng trước và đã khởi sự dặn dò người đệ tử thân cận nhất là A-nan-đà. Phật bảo 
A-Nan-Đà tập họp các đệ tử để nghe giảng và thông báo trước sự tịch diệt của mình. 

Lúc ấy Phật đã 80 tuổi. Trong những tháng cuối cùng, Phật đã gầy còm và mệt mỏi, nhưng vẫn 
đi thuyết giảng như thường, tuy không còn đi xa được nữa. A-Nan-Đà xin Phật hãy tĩnh dưỡng 
trong những ngày còn lại, nhưng Ngài khoát đi và dạy rằng : 

« Thân ta tuy có kém mạnh khoẻ, nhưng lòng từ bi của ta, trí sáng suốt của ta không kém 
sút. Ta còn tại thế ngày nào thì ngày ấy không phải là một ngày vô ích ». 

 Trong một khu rừng cạnh thị trấn Câu-thi-na (Kusinaga, còn viết là Kuçinagara), ngày nay là 
một thị trấn nhỏ tên là Kasia, cách 50 cây số về phía đông tỉnh Gorakhpur, và cách 150 kilomét 
về phía bắc-đông-bắc Varanasi (Bénarès), Phật nằm nghỉ giữa hai gốc cây sa-la. 

Ngài tự gấp áo cà sa làm bốn, rồi nằm nghiêng về phía tay phải, đầu hướng về phía bắc, mặt 
hướng về phía tây, hai chân duỗi thẳng, chân này gác lên chân kia. Sau đó Phật ngỏ những 
lời cuối cùng với các đệ tử để nhắc lại một lần nữa tầm quan trọng của Đạo Pháp. Phật nhắc 
nhở các đệ tử phải hiểu rằng vị thầy của họ không phải là một nhân vật nào cả, dù đó là Phật, 
vị thầy đích thực của họ chính là Đạo Pháp. Phật cất tiếng và nhắn nhủ các đệ tử đang ngồi 
chung quanh Ngài như thế này: 

« Này các đồ đệ, các con hãy tự làm đuốc để soi sáng cho các con, hãy trông cậy vào chính 
sức mạnh của các con; không nên lệ thuộc vào bất cứ ai. Những lời giảng huấn của ta sẽ làm 
ngọn đuốc dẫn đường cho các con, làm nơi nương tựa cho các con; không cần phải lệ thuộc 
thêm vào những lời giảng huấn nào khác nữa. 

« Hãy nhìn vào thân xác các con, các con sẽ thấy cái thân xác đó ô uế biết chừng nào. Khi 
các con hiểu được rằng lạc thú lẫn đớn đau của thân xác cũng chỉ là cội nguồn chung của khổ 
đau, khi hiểu được như thế, các con sẽ không thể nào tự buông lỏng cho dục vọng chi phối 
các con. 

« Hãy nhìn vào tâm thức các con, các con sẽ thấy cái tâm thức đó biến dạng không ngừng. 

ĐỨC PHẬTLời Dặn Dò 
Cuối Cùng Của
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Vì thế các con sẽ không thể nào tự buông rơi vào chính những ảo giác của tâm thức, để 
rồi tự duy trì những kiêu căng và ích kỷ do tâm thức tạo ra, nhất là khi các con đã hiểu 
rằng những xúc cảm đó nhất định chỉ mang đến khổ đau mà thôi. 

« Hãy nhìn vào tất cả các vật thể chung quanh xem có vật thể nào trường tồn hay chăng? 
Có vật thể nào không phải là những cấu hợp sinh ra hay không? Tất cả sẽ gẫy nát, tan rã và 
phân tán. Các con chớ sợ hãi khi nhận thấy khổ đau cùng khắp mọi nơi, hãy noi theo những 
lời giáo huấn của ta, kể cả sau khi ta đã tịch diệt. Như thế các con sẽ loại bỏ được khổ đau. 
Thật vậy, cứ noi theo những lời giáo huấn của ta, rồi nhất định các con sẽ trở thành những đồ 
đệ thật sự của ta. 

« Này các đồ đệ của ta, những lời giáo huấn ta giảng cho các con, các con đừng bao giờ 
quên, đừng bao giờ để cho mai một đi. Phải bảo tồn những lời giáo huấn ấy, đem ra nghiên 
cứu và thực hành. Nếu theo đúng những lời giáo huấn ấy, các con sẽ đạt được an vui. 

« Những gì hệ trọng nhất trong những lời giáo huấn của ta là các con phải kiểm soát được 
tâm thức các con. Hãy gạt bỏ mọi thèm muốn và giữ cho thân xác đứng thẳng, tâm thức tinh 
khiết và ngôn từ chân thật. Nếu các con biết tự nhắc nhở là cuộc sống của các con chỉ là tạm 
bợ, các con sẽ đủ khả năng loại bỏ mọi thèm khát và hung dữ đưa đến khổ đau. 

« Nếu các con nhận ra được là tâm thức các con đang có xu hướng bám níu hay vướng mắc 
vào ham muốn, các con phải gạt bỏ ngay sự ham muốn và chận đứng sự cám dỗ đó. Các con 
phải làm chủ được tâm thức các con. 

Tâm thức có khả năng biến một con người thành một vị Phật hay một con thú. Khi rơi vào 
sự lầm lẫn, ta có thể trở thành quỷ sứ, nhưng khi Giác ngộ ta sẽ thành Phật. Vì thế, các con 
phải kiểm soát lấy tâm thức các con và không đi lạc ra ngoài Chánh Đạo. 

« Để có thể giữ đúng như lời giáo huấn của ta, các con hãy kính trọng lẫn nhau và đừng cãi 
vả. Đừng bắt chước như nước với dầu xô đẩy lẫn nhau; hãy bắt chước như nước với sữa, có 
thể hoàn toàn hòa lẫn vào nhau. 

Hãy cùng nghiên cứu với nhau, cùng giảng giải cho nhau, thực hành với nhau. Không nên 
phí phạm tâm thức của các con và thời giờ của các con trong sự cãi vả hay lười biếng. Hãy 
hân hoan đón nhận hoa thơm của Giác ngộ vào lúc ra hoa và hái lấy quả ngọt trên Đường 
Ngay Thật. 

« Những lời giáo huấn ta ban cho các con là do nơi kinh nghiệm của chính ta, và chính ta 
đã noi theo con đường đó. Các con nên tuân theo những lời giáo huấn ấy và giữ đúng như 
thế dù phải gặp hoàn cảnh khó khăn nào. Nếu các con xao lãng, có nghĩa là các con chưa hề 
gặp được ta, các con thật sự còn đang ở một nơi nào đó thật xa, dù cho trong lúc này đây các 
con đang ngồi bên cạnh ta cũng vậy. Nhưng nếu ngược lại, các con chấp nhận và đem ra thực 
hành những lời giáo huấn của ta, thì dù cho các con ở thật xa trong một chốn tận cùng của thế 
giới, nhưng cũng giống như các con đang ở bên cạnh ta trong lúc này. 

« Hỡi các đồ đệ, phút cuối cùng của ta đã gần kề, phút xa lìa giữa ta và các con không còn 
bao lâu nữa. Tuy nhiên các con không nên than khóc. Sự sống là một sự đổi thay không ngừng 
và không có gì cản trở được sự tan rã của xác thân. Cái sự thực đó, ta đang chứng minh cho 
các con thấy ngay trên thân xác của ta, thân xác ta sẽ tan rã như một cỗ xe hư nát. Đừng than 
khóc một cách vô ích, trái lại các con phải hân hoan khi nhận ra được cái quy luật biến đổi ấy 
và hiểu được rằng sự sống của con người chỉ là trống không mà thôi. Đừng cố gắng duy trì cái 
khát vọng phi lý, mong muốn những gì tạm bợ phải nhất định trở thành trường tồn. 

« Con quỷ của những dục vọng thế tục luôn luôn tìm cách đánh lừa tâm thức các con. Nếu 
có một con rắn độc trong phòng, các con sẽ không thể nào ngủ yên nếu chưa đuổi được nó ra 
ngoài. Các con phải cắt đứt những mối giây ràng buộc của thèm khát thế tục và rứt bỏ những 
mối giây đó như các con đã đuổi bỏ con rắn độc ra khỏi phòng. Các con phải bảo vệ thật cẩn 
thận tâm thức các con. 
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« Này các môn đệ của ta, giây phút cuối cùng của ta đã đến, tuy vậy các con phải hiểu rằng 
cái chết chỉ là sự tan rã của xác thân vật chất mà thôi. Thân xác được cha mẹ sinh ra, nó lớn 
lên nhờ thức ăn, nó không có cách gì tránh khỏi bịnh tật và cái chết. Một vị Phật đích thực 
không mang thân xác con người, mà vỏn vẹn chỉ là sự Giác ngộ. Chỉ có sự Giác Ngộ mà thôi. 
Thân xác con người phải tiêu tan, nhưng Trí tuệ của Giác ngộ sẽ trường tồn vô tận trong thực 
thể của Đạo Pháp, trên con đường tu tập Đạo Pháp. Nếu có ai chỉ thấy thân xác ta thì kẻ ấy 
không thấy ta một cách thật sự. Chỉ có người nào chấp nhận những lời giáo huấn của ta mới 
thật sự nhìn thấy ta. 

 « Sau khi ta tịch diệt, Đạo Pháp thay ta làm vị thầy cho các con. Biết noi theo Đạo Pháp, ấy 
chính là cách các con tỏ lòng trung thành với ta. Trong bốn mươi lăm năm sau cùng trong cuộc 
đời của ta, ta không hề dấu diếm điều gì trong những lời giáo huấn. Chẳng có một lời giáo huấn 
nào bí mật, không có một lời nào mang ẩn ý. Tất cả những lời giảng của ta đều được đưa ra 
một cách ngay thật và minh bạch. 

« Này các con yêu quý của ta, đây là giây phút chấm dứt. Trong một khoảnh khắc nữa ta sẽ 
nhập vào Niết bàn. Những lời này là những lời dặn dò cuối cùng của ta cho các con ». 

Người chép lại những lời này của Phật xin chắp tay mong rằng : 
- Vì Phật, chúng ta hãy đọc lại những lời nhắn nhủ trên đây thêm một lần. 
- Vì tất cả chúng sinh, vì sự đau khổ của muôn loài, chúng ta lại đọc thêm một lần nữa. 
- Để gởi đến từng đơn vị nhỏ nhoi nhất của sự sống, chúng ta lại đọc thêm một lần nữa, đọc 

thêm một lần nữa… 
Chúng ta nguyện sẽ đọc lên và đọc lên cho từng chúng sinh một, ta đọc cho đến khi nào 

những lời dặn dò trên đây của Phật trở thành những lời dặn dò xuất phát từ chính tâm thức ta, 
để nhắn nhủ cho chính ta, nhắn nhủ những người chung quanh ta, kể cả những sinh linh nhỏ 
nhoi nhất của sự sống. Khi những lời nhắn nhủ chân thật và tràn đầy Từ bi trên đây của Phật 
trở thành làn hơi thở của chính ta, thì biết đâu lúc ấy ta cũng sẽ là một vị Phật ? 

Bures-Sur-Yvette (Pháp quốc) 
Hoàng Phong 

(Biên soạn dựa theo một bài viết của Thiền sư và Giáo sư Triết học ngưới Pháp Gérard Pilet, đăng trong nội 
san của Hội Thiền học Quốc tế AZI(Association Zen Internationale), trụ sở tại Paris, và tài liệu của Bukkyo Dendo 
Kyokai (Society For the Promotion of Bouddhism), trụ sở tại Tokyo).
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Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Vu Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mục 

Kiền Liên Bồ Tát.
Kính bạch chư Tôn Thượng tọa; chư Đại 

đức hiện tiền, tăng, ni chứng minh.
Kính thưa toàn thể quý Phật tử, cùng các 

bạn trẻ quý mến.
"Tháng bảy mùa thu lá rụng vàng,
Ấy mùa nhân loại nhớ Vu Lan.
Bâng khuâng nhớ đến ơn sinh dưỡng,
Thổn thức tâm con ngấn lệ tràn."

Vu Lan Báo Hiếu là truyền thống tốt đẹp 
bao đời của dân tộc Việt noi theo lời dạy tri 
ân và báo ân của Đức Phật và gương hiếu 
của Tôn giả Mục Kiền Liên. Vu Lan Báo Hiếu 
còn là ngày để thể hiện tình người thắm thiết 
trong cuộc sống nhân sinh mang đậm nét 
văn hóa đạo đức tâm linh, văn hóa đạo đức 
tình người.

Qua bao năm tháng, đạo hiếu ấy đã thấm 
sâu vào lòng người và tạo nên một truyền 
thống tốt đẹp đó là truyền thống "uống nước 
nhớ nguồn," để rồi mùa Vu Lan không những 
là ngày hội riêng của những người con Phật 
mà còn là ngày hội cho những ai muốn tìm 
về cội nguồn thiêng liêng cao quý, và gần 
nhất là công ơn sinh thành dưỡng dục của 
mẹ cha.

"Cả cuộc đời mẹ cha tất bật,
Cho chúng con lẽ sống tình yêu.
Đại dương bao la đâu đã là nhiều,

    Với chúng con cha mẹ là tất cả." 
Thật đúng như vậy. Quả thật trên thế gian 

này không có tình yêu thương nào ngọt ngào 
như tình yêu thương của mẹ, không có sự hy 

sinh to lớn nào bằng sư hy sinh của cha, và 
không có bút mực hay ngôn ngữ nào có thể 
diễn tả được tình yêu thương và sự hy sinh 
cao dày đó:

"Ngôn ngữ trần gian là túi rách,
Đựng sao đầy hai chữ mẹ cha."

Tất cả chúng ta dù là bậc thánh nhân hay 
những cụ già em nhỏ có mặt trên cõi đời này 
cũng đều do tinh cha huyết mẹ. Nhưng có 
bao giờ ta tự hỏi vì đâu, ta hiện diện giữa 
cuộc đời này, trong cuộc tử sinh vô cùng vô 
tận! Khi ta còn nhỏ được mẹ cha thương 
yêu đùm bọc; khi lớn lên được một chút ta 
thản nhiên rời bỏ mái ấm gia đình ra đi trong 
nỗi nhớ niềm thương của mẹ cha. Ta chạy 
theo tiếng gọi lợi danh; ta say đắm trong yêu 
đương tầm thường ích kỷ:

"Con lo âu khi thấy người ta thở dài khe 
khẽ,
Mà quên mất mẹ đã bao lần lặng lẽ khóc 
vì con.  
Con cuống cả lên khi người ta dỗi dỗi 
hờn hờn,
Mà quên mất mẹ đã vì con nuốt tủi hờn, 
khó nhọc.
Con có thể vì một người ra đi mà đớn 
đau, khóc lóc,
Nhưng lại quên mẹ đã mất bao ngày 
khổ cực nuôi con."

Rồi ta lại lao đầu vào những cuộc vui, trong 
ánh đèn vàng đèn xanh đèn đỏ với những 
tiếng reo hò nhảy nhót; ta tập tành làm một 
kẻ hiểu đời, mải mê vui cười với lợi danh; ta 
ngạo nghễ với tiền tài ngũ dục để rồi gục ngã 
giữa trần ai! 

VU LAN BÁO HIẾU"
Bài Cảm Niệm "Ý NGHĨA MÙA
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"Ta đâu biết những chiều hoàng hôn 
xuống,
Mẹ lặng thầm tựa cửa ngóng con xa.
Trong đôi mắt lệ nhòa khô màu nhớ,
Ngóng con thơ bàng bạt chốn xa mờ!"

Ngược dòng thời gian, tình thương yêu của 
Mẹ dành cho ta đã có mặt từ thuở ta còn trong 
thai nghén. "Mẹ sanh con cưu mang mười 

tháng, cực khổ dường gánh nặng trên vai." Đến 
khi sinh ta ra, Mẹ đã phải chịu nhiều đau đớn 
thậm chí đánh đổi mạng sống của bản thân 
mình: 

"Khi sinh sản hiểm nguy chi xiết,
Sinh đặng rồi tinh huyết dầm dề.
Ví như chọc huyết trâu dê,
Nhất sinh thập tử nhiều bề gian nan."
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Rồi những ngày nuôi ta khôn lớn, Mẹ đã 
chịu nhiều gian nan vất vả để đem về 
manh áo chén cơm:
"Nuôi con buôn tảo bán tần,
Chỉ mong con lớn nên thân với đời.
Những khi trái gió trở trời,
Con đau lòng Mẹ đứng ngồi không yên.
Trọn đời vất vả triền miên,
Chăm lo bát gạo đồng tiền nuôi con."

Có những lúc ta vô tư đòi hỏi người mua 
cho ta áo quần đẹp và nhiều đồ chơi để cho 
ta khoe khoang với bạn với bè; ta đâu biết 
rằng Mẹ đã vì ta lại phải gánh thêm nhiều 
nhọc nhằn gian khổ:

"Vì con sống Mẹ suốt đời lam lũ,
Vì con vui Mẹ gánh hết buồn đau.
Đời đắng cay riêng Mẹ dấng thân vào,
Nuôi con lớn Mẹ héo mòn thân xác."

Còn Cha ta đã vượt núi băng rừng, gánh 
hết mọi gian truân trên cuộc đời cũng chỉ 
mong cho ta có một tuổi thơ hồn nhiên êm 
ấm, "Cha đi tìm vầng mây trong sâu thẳm 
trời xanh; nắn cho con cánh buồm và con 
bướm." Và ta đã lớn lên như thế, trong tình 
yêu thương ấm áp và vòng tay che chở của 
người:  

"Cha giành hết mọi đắng cay,
Cho con vị ngọt những ngày ấu thơ.
Cha giành đỉnh núi mây mờ,
Cho con đường rộng bây giờ con đi."

Mấy mươi năm, một cuộc đời, cha đã sống 
và lo lắng vì ta tất cả. Có người, "Con chẳng 
hề sợ bất kỳ điều gì dù đi đến đâu; bởi luôn có 
Cha bên cạnh, là động lực cho con thêm sức 
mạnh, là ánh thái dương sáng mãi muôn đời."

"Cánh cò cõng nắng qua sông,
Chở luôn nước mắt cay nồng của cha.
Cha là một dãi ngân hà,
Con là giọt nước sinh ra từ nguồn."

Thật khó có thể tả hết công ơn dưỡng dục 
của 2 đấng sinh thành cho dù đó là những 
vầng thơ, những bài ca hay nhất!

Kính lạy Mẹ, kính lạy Cha. 
Rồi một ngày nào khi đôi chân ta quá mõi 

mệt vì mãi rong ruổi kiếm tìm, đôi khi ta muốn 
tìm về với Mẹ Cha để được nghe những tiếng 
vỗ về như thuở còn thơ ấu, nhưng biết đâu 
chúng ta đã không còn có cơ hội ấy, bởi vì Mẹ 
Cha ta đã nằm sâu trong lòng đất lạnh, yên 
giấc ngàn thu trong cát bụi vô thường!

"Mẹ có nghĩa là mãi mãi,
Là cho đi không đòi lại bao giờ.
Mẹ có nghĩa là duy nhất,
Một bầu trời, một mặt đất, một vầng 
trăng.
Mẹ có nghĩa là tình yêu,
Là sự sống, là hạnh phúc.
Nhưng khi một lần Mẹ không ngăn con 
khóc,
Là khi Mẹ không thể nào lau nước mắt 
cho con.
Là khi Mẹ đã không còn,
Hoa hồng đỏ từ đây hóa trắng."

Có phải ta ngày xưa đã quá vô tâm, quá 
hững hờ để mặc cha mẹ trong hiu quạnh cô 
đơn vì ta cứ mãi mê chạy theo tiền tài danh 
vọng, những cám dỗ vật chất, và cứ ngỡ rằng 
người sẽ ở trên cuộc đời này với ta mãi mãi. 
Nhưng khi quanh ta không còn thấy hình 
bóng của cha của mẹ thì ta mới cảm thấy tủi 
hờn và nhận ra bao niềm bất hạnh:

"Lúc còn Mẹ con còn tất cả,
Mẹ đi rồi tất cả cùng đi.
Mẹ ơi con chẳng còn gì,
Bơ vơ đến nỗi khi đi lúc về."

Kính lạy Mẹ, kính lạy Cha.  
Mùa Vu Lan lại về và hôm nay con được về 

dưới mái chùa thân yêu để cùng hướng lòng 
mình về cội nguồn và nuôi lớn lòng biết ơn 
đến hai đấng sinh thành, cho con được tìm về 
với những ký ức tuổi thơ, tìm về với bến bờ 
yêu thương để xin được một lần lạy tạ: 

"Xin Mẹ hiền nhận lạy con bất hiếu,
Đã bao lần làm Mẹ khổ ngày xưa.
Đã bao lần làm Mẹ khóc như mưa,
Bao nhiêu lạy cũng chưa vừa ơn Mẹ!"
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Kính lạy Mẹ. Khi đứng trước di ảnh của người, và nhiều người mẹ khác, con chợt nhận ra 
rằng những tiền bạc kia, những cao sang kia, cho dù to lớn đền dường nào  mà không có 
người bên cạnh để xẻ chia thì quả thật cuộc đời con còn nhiều thiếu xót:
"Hãy yêu đi khi mẹ còn biết,
Đừng chờ đến lúc mẹ ra đi.
Ghi lời yêu quý lên bia đá,
Mỹ từ cũng chỉ là phiến đá vô tri."

Đừng chờ đến lúc mẹ ngủ say rồi khóc lóc kêu van "ví mà tôi đổi thời gian được, đổi cả thiên 
thu tiếng mẹ cười." Ta hãy yêu mẹ khi mẹ hãy còn sống, và đừng ngừng ngại nói với người: 

"Mẹ ơi Mẹ ơi
Mẹ có biết hay không?
Biết gì?
Biết là - con thương mẹ không!"

Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó em, hay đóa hoa màu trắng vừa cài lên áo đó anh. Xin 
hãy cài với một niềm biết ơn và những gì thiêng liêng nhất!

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh
Tâm An Hiếu

Đọc tại Chùa Phổ Từ, Mùa Vu Lan Phật lịch 2559
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Homage to Sakyamuni Buddha, the En-
lightened One.

Homage to Moggallana, the Bodhisattva of 
Great Filial Piety.

Dear respected Monks and Nuns.
Good morning Ladies and Gentlemen. 

"The Fall season of July, golden leaves 
are shed.
The season that mankind remembers 
Vu Lan.
Dazed with grief in memory of birth and 
nurturing
Sobbing, my tears overflow."

Vu Lan, or Ullambana, is a beautiful Viet-
namese tradition to pay deep honor to our pa-
rental figures, following the Buddha and Bo-
dhisattva Moggalana’s examples of filial love. 
Vu Lan is also a festival to offer kindness and 
humanity to all spiritual beings. 

This beautiful tradition of respect and grati-
tude has been passed down from older gen-
erations and continued to inspire Buddhists 
and non-Buddhists alike to go back to their 
roots, offering prayers both to their departed 
ancestors and to their living parents and el-
ders. 

"Our parents are hard at work all their 
lives,
So as to provide us with nurturing and 
love,
Even the vast ocean is not very 
impressive,
Because our parents is everything to 
us."

A mother’s devotion is overflowing and a 
father’s sacrifice is enormous. Writings prais-
ing these virtues of our mother and our fa-

ther have existed since the beginning of time 
throughout the world yet no words have been 
good enough to really measure up to such 
noble sacrifice and unconditional love.

"The earth's language is a torn pocket,
Unable to hold the two words mother-
father"

No matter how far we’ve travelled and how 
much we’ve accomplished in life, we should 
still feel humbled by our success because 
we’re after all just a continuation of our moth-
er’s blood and our father’s flesh. Without their 
support and protection, we would not survive 
not alone be here. Yet as soon as we had our 
first taste of independence, we were quick to 
leave our parents to go pursue our own pas-
sions, or sometimes, just to seek a selfish ro-
mantic love.

"It concerns us when we see our lovers 
letting out a long, soft sigh,
Quickly we forget that our mothers have 
cried for us in silence countless times.
It terrifies us when we see him getting 
moody,
And we forget that our mothers have en-
dured much shame and toilsome for us.
We could weep miserably because she 
left,
But we forget that our mothers have sac-
rificed for us in hardship her whole life." 

And then we drown ourselves in tempo-
rary happiness, in the limelight, the singing 
and the dancing; we try to fit in with society, 
by chasing after wealth, beauty, and power 
without ever knowing when to stop. We forget 
ourselves with such distractions, and we for-
get our parents.

"The Meaning of Ullabama Filial Piety"
REFLECTION ON
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"How did I know when evenings came 
with the sunset,
Looking out the window, our mothers sat 
waiting in silence.
Overflowed with tears, she longed for 
our return,
A child who left home to a far-away 
place!"

Travelling back in time and looking deep-
ly, we can recognize that our mothers have 
loved, and nourished us before we were even 
born. Protected in our mothers’ wombs for 
10 months, we felt wonderful. We didn’t have 
to worry about anything because our mother 
took care of it all. Sometimes she even risked 
her own life in order to exchange for our safe 
birth.

"Difficult labor at the approach of the 
child's birth,
Totally exhausted after she bears the 
child.
The blood flows as from a slaughtered 
lamb,
And the agony wrenches her very in-
sides."

In the process of bringing us up, she had 
to endure many hardships to provide us with 
clean clothes and good food.

"For her child she undergoes many 
hardships,
With the only hope he would grow up to 
be a good person.
At times of seasonal changes,
She is restless if her child falls sick.
Facing constant struggles all her life,
So as to provide her child with clothes 
and food."

Sometimes we were too mindless to keep 
pressuring for pocket money or for toys to 
show off to our friends, not knowing that we’re 
only complicating her life, causing her to work 
harder and undermining her health

    "To support us she works hard all her life 
To bring us joy she takes all sadness 
and pain.
Embittered by hardships yet she does 
not mind,
So we can grow up while she withers 
away."

And our fathers have crossed the forests 
and conquered the mountains, taking over 
the responsibilities of providing us with a 
lovely, carefree childhood. We grew up like 
that, with our father’s warm love and in his 
strong, protective arms.

"He takes on all embittered labor,
So as to give us a taste of sweetness 
during childhood.
He conquers the cloudy mountains,
So as to provide us with a wide open 
road to walk on." 

Year after year he leads a sacrificial life and 
watches us from a distance so we feel safe. 
His presence empowers us with strength and 
clarity like the sunshine.

"As the crane flies to a river in a hot 
sunny day,
It carries with it our fathers' bitter tears.
He is as big as the Milky Way,
And we are but a drop of water coming 
from high mountain sources."

It is impossible to describe all that our par-
ents have done for us, even if we were to use 
the most beautiful songs or touching poems.

Dear Beloved Father. Dear Beloved 
Mother,

Then one day, our feet are tired and sored 
from chasing after meaningless things, we 
want to run back to our parents to hear their 
lullabies, but we may not have this opportu-
nity because our parents may have already 
been buried under the cold land from the im-
permanent nature of everything.
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"Mother means forever and ever,
To give and never to ask for a return.
Mother means the only,
The only sky, the only earth, the only 
moon.
Mother means love, life, happiness.
But when she is unable to stop us from 
crying,
It is because she can no longer wipe our 
tears.
It is because she is no longer with us.
Our red rose is now replaced by a white 
one."

Were we too mindless and unconcerned 
despite their longing and loneliness because 
we were caught up chasing after wealth, 
fame and supposed our parents continue to 
be here with us forever? But when we realize 
they are no longer around, we feel how dis-
heartened and unfortunate we are:

"With our mothers we have everything,
Without her everything becomes 
meaningless.
Oh mother there is nothing left,
Only loneliness fills inside and out." 

Dear Mothers. Dear Fathers.
The Vu Lan season is here and today we 

have returned to this beloved temple to pay 
homage and honor to our ancestors and to be 
thankful for our parents’ love.

"Mothers, let us bow to you in 
repentance,
For making you suffer in the past,
For making you cry like the rain.
Still, these bows are not enough to 
express our gratitude."

Dear Mothers. Standing before your por-
traits, we now realize no matter how much 
wealth or fame we've achieved, our life is in-
complete without you.

"Let us love our mothers when she is 
still alive,
Do not wait until she is dead.
Because beautiful words inscribed 
in grave stone,
Are still senseless stone."

Do not wait until the day she is no lon-
ger with us, and wail "if I could ever go back 
in time, I would exchange eternality for her 
smile." Let us all love and embrace our moth-
ers, go to her and say:

“Mother, mother, do you know some-
thing?

She will be a little surprised and will ask 
you smiling “What, dear?” 

Looking into her eyes with a smile, we 
say “Do you know that I love you?”

This red rose has been placed on your 
pocket sister, that white rose has been put on 
your pocket, brother. Please carry it with the 
deepest gratitude and respect.

Homage to Moggallana, the Bodhisattva of 
Great Filial Piety.

Translated by Nguyen Tran, Tali Tran
                             and Kiet Truong

Compassion Meditation Center, Ullabama Season, 
Buddhist year 2559
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“Bên em có ta“ là tên gọi của một nhóm từ thiện ở phương xa. Hiện tại nhóm không còn 
hoạt động nữa nhưng tên của nhóm đã gây cho tôi một ấn tượng khó quên!

Thật vậy , lâu lắm rồi, cũng trên 10 năm, nhưng cảm giác háo hức, nóng hổi ban đầu từ bên 
kia đại dương của “ Bên em có ta” vẫn âm ỉ trong tôi!

Chúng tôi cùng vui khi tìm được một cháu khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn! Chúng tôi cùng 
mừng khi gặp được một em học sinh hoặc sinh viên nghèo chăm học ,ngoan hiền, tha thiết 
hướng đến tương lai, đang cần sự quan tâm chia sẻ của những tấm lòng! Gặp các trường hợp 
các em mồ côi, tôi xúc động có khi không kìm được nước mắt!

Chúng tôi cùng hoan hỷ khi bắt gặp ở các em tín hiệu thương yêu, biết nghĩ đến tha nhân 
cùng khổ, ước mơ ngày ra trường sẽ có cơ hội làm thiện như thế hệ cha anh!

Vậy đó! Mà mãi mãi tôi luôn nghĩ đến “Bên em có ta” và hơn mười năm qua, dù tuổi đã lớn, 
tôi vẫn thương em! Vẫn kiếm tìm em! Vẫn trăn trở khi em quằn quại với tấm thân bệnh tật kéo 
dài theo năm tháng, có em bại liệt từ bẩm sinh đến 50 năm sau em vẫn hiện diện trong cuộc 
đời trong khi mẹ em đã qua đời (em Trần Duy Tân- ở đường Xuân 68 Huế). Em Nguyễn thị 
Lai, cũng bại liệt bẩm sinh, năm nay em 30 tuổi! Quê ở xã Phong sơn, huyện Phong Điền, tỉnh 
Thừa Thiên Huế! Hằng ngày em trăn qua trở lại trên chiếc giường tre hư hỏng! Lần đầu gặp 
em tôi hơi rùng mình vì thấy em khác người quá! Nhưng khi nghĩ đến những người thiếu nữ 
bình thường, tôi tiến lại gần em, cười với em, chao ơi! Em vặt mình qua lại và cười vui nhưng 
trông quá đau khổ! Tôi xích lại ngồi cạnh em và tập cho em niệm Phật, thật tình tôi không biết 
nói gì với em ngoài 6 chữ Nam mô A Di Đà Phật. Tôi vui mừng khi em đọc được từng chữ một 
theo tôi! Tuy không rõ lắm nhưng ánh mắt em vui và sáng lên!

Tết năm ngoái tôi lại về thăm các cháu khuyết tật ở Phong Điền, tôi ghé lại thăm em! Em 
cười vui nhưng lòng tôi lại xót xa vì thấy cảnh em vật mình qua lại trên chiếc giường tre...  tôi 
đau lòng quá! Tôi hỏi em: em nhớ cô không? Em nói đúng tên tôi! Tôi không cầm được nước 
mắt! Tôi lại niệm Phật cùng em từng tiếng một mà lòng buồn rười rượi!  

 Ôi! Thân phận con người! Nói sao hết đây?!
Em Nguyễn văn Tâm ở Kế Môn, Phong điền! Lần đầu tôi gặp em, ba em còn bế em trên tay! 

Người em nhỏ thó! Chân tay co quắp trông dị dạng vô cùng! Năm em lên 17 tuổi! Thay đổi biết 
bao! Em giờ là một thiếu niên rồi! Vẫn nụ cười hiền hòa đó, vẫn hai chân hai tay co xếp như 
xưa nhưng em đã nói nhiều hơn! Hát hay hơn! Em hát cho chúng tôi nghe bài hát em thích: 
Con nợ mẹ! Trời ơi! Em hiểu duyên và nợ, một triết lý của Đạo Phật rồi! Thương em quá! Thỉnh 
thoảng em điện thoại hỏi thăm tôi! Tôi động viên em Sống vui !

Còn nữa và còn nữa những đứa trẻ khuyêt tật đáng thương!  Chị Trương thị Thu sinh đôi 
hai cháu trai kháu khỉnh nhưng cả hai cháu đều bại não bẩm sinh! Chị buồn lắm! Nhìn chị đôi 
khi như người mất hồn! Hằng ngày đối diện hai cháu nằm không nói, anh chồng làm thợ hồ 
thất nghiệp nhiều hơn có việc làm! Chị càng rầu rĩ hơn! Tôi đến với gia đình chị trong hoàn 
cảnh đáng thương đó! Tôi tự nhủ cầu Phật gia hộ cho chị an tâm nuôi con! Năm ấy tôi xin được 
quà cho hai cháu, tôi khuyên chị nên thờ Phật cầu Phật gia hộ cho gia đình và hai cháu! Chị 
trả lời : con thích lắm mà con không biết làm răng! Chồng chị lại nói: vợ em thich lắm, cô bày 
vẻ cho tụi em! Ôi! Đồng vợ đồng chồng! Thật tuyệt! Thế là tôi cùng với người bà con của gia 
đình hợp tác nhau giúp gia đình đạt được tâm nguyện! Sau cùng nhóm chúng tôi giúp gia đình 
phần An vi Phật! Từ đó gia đình chị Thu vui vẻ hơn trước! Các tổ chức từ thiện đến thăm hai 
cháu đều vui lây! Và cũng từ đó mỗi lần lên Kim Long nhận gạo hũ tôi không quên ghé thăm 

Bên Em Có Ta
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hai cháu Huy - Hoàng, động viên chị Thu! Người mẹ bất hạnh  nhưng thương con khôn xiết! 
Chị tăn măn hỏi chuyện về hủ gạo tình thương. Tôi giải thích cho chị nghe và khuyên chị niệm 
Phật chút chút hằng ngày hoăc mỗi lần cho cháu ăn, cử mỗi muỗng sữa là một câu niệm Phật 
đi vào tâm cháu! ...  Chị hoan hỷ làm theo và điều mầu nhiệm đã xảy ra khi tôi đến thăm cháu 
lần sau, tôi bất ngờ khi thấy chị có vẻ trịnh trọng hơn thường, chị chắp tay, tôi cũng vội chắp 
tay nghe chị nói: Thưa cô, con tuy bất hạnh ví hai cháu bệnh tật nhưng con còn có gạo ăn! Có 
nhiều người thương yêu, có cô và nhóm bày vẻ cho con hướng Phật, kể từ hôm nay cô cho 
con gởi mỗi tháng ba hủ gạo. Chị khóc, tôi cũng xúc động theo! Tôi không tư chối ba hủ gạo 
của chị, vì tâm nguyện của chị là ba hủ gạo này chị hướng lòng Tam bảo cầu nguyện cho ba 
đứa con của chị! Tôi nhận gạo mà chị vui! Tại sao tôi lại không nhận để chị đem lòng vui mà an 
tâm nuôi các con? Còn nữa và còn nhiều nữa những niềm vui nỗi buồn trên con đường hành 
thiện khi đến vởi người bất hạnh! 

Dừng lại đây, tôi muốn nói lên lòng biết ơn sâu sắc đến với quý ân nhân, quý Hội Đoàn đã 
nối tay cùng tôi, chia sẻ cùng tôi, gởi đến các cháu khuyết tật, các em mồ côi, các em học sinh, 
sinh viên nghèo những món quà xuất phát từ tình thương bao la, không biên giới, không phân 
biệt màu sắc tôn giáo, chủng tộc, nhằm mục đích tiếp thêm sức sống cho người bất hạnh!

“Bên em vẫn có ta”!
Cầu nguyện Chư Phật thương yêu độ trì cho chúng con luôn bên nhau trong tinh thần tương 

thân tương trợ! Nhân mùa Đại lễ Phật Đản, PL 2563, kính nguyện cầu những người con Phật 
sống theo tinh thần Tứ vô lượng tâm mà Chư Phật đã dạy, hầu đem Ánh đạo vàng lan toả khắp 
mười phương! 

Nam mô Bổn sư Thích ca mâu ni Phật 
 

Diệu Thiện - Hồ thị Thái Huề 
Nhóm Hướng Thiện Huế!
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Trong Đại Đường Tây Vực Ký, ngài Huyền Trang có viết: “Nghe biết thực hành để được ngộ 
đạo.  Chấp trước tranh luận để làm sáng tỏ.”  Suy ra, lời của Ngài Huyền Trang, từ hơn 
ngàn năm trước - 595 đến 664, cho đến nay, vẫn là điều nhắn nhủ sâu sắc theo lời Phật 

dạy.  Người viết chỉ xin đổi một chút về cách dùng từ, ở phần thứ hai câu nói của Ngài, để đúng 
với tâm nguyện của người học Phật hiện nay trên con đường tâm linh.  Đó là “Nghe biết thực 
hành để được ngộ đạo.  Có ý kiến trao đổi để làm sáng tỏ mà trau dồi thêm con đường tu tập.” 

ThaY nêM
Học Bài "Kinh An Trú Tầm"
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N    hóm Học Phật Lộc Uyển được hình 
thành từ cuối năm 2000, đã và đang 
sinh hoạt đều đặn cho đến nay, năm 

2019, tại Sacramento – California.  Nói chung, 
mỗi tháng, nhóm có một lần tu học khoảng 3 
tiếng, hiện tại thời khoá biểu xếp vào chiều 
chủ nhật lần thứ ba mỗi tháng, từ 2 giờ đến 
5 giờ chiều.  Mỗi lần sinh hoạt, ngoài một vài 
nghi thức lễ Phật và thực hành tĩnh tâm ngắn 
gọn, thời gian chính của buổi sinh hoạt gồm 
có một bài thuyết trình do một thành viên trong 
nhóm trình bày khoảng hơn nửa tiếng, thời 
gian còn lại là thảo luận và trao đổi một số tin 
tức của nhóm.  Vào cuối mỗi năm, để chuẩn 
bị cho năm sinh hoạt sắp đến, nhóm trưởng 
cùng với tất cả thành viên soạn một chương 
trình tu học với chủ đề, ngày tháng sinh hoạt 
rõ ràng.  Những bài thuyết trình gồm các chủ 
đề trích từ Kinh Luận của Phật Tổ hay Sách 
của quý vị Hoà Thượng giáo thọ hay Thiền 
Sư.  Đặc biệt, có Bộ Kinh và một số bài Kinh 
nhóm đã học đi học lại vài lần.  Các bộ Kinh 
Luận hay sách nhóm đã có dịp học qua toàn 
bộ lần lượt từng bài hay trích chọn một số 
bài gồm: Bộ Phật Học Phổ Thông, Kinh Trung 
Bộ, Kinh Viên Giác, Kinh Kim Cang, Trái Tim 
Của Bụt ... Thời khoá biểu này vừa đủ và khá 
thích hợp cho tất cả các thành viên.  

Nhóm Học Phật Lộc Uyển đã trải qua gần 
19 năm sinh hoạt đều đặn, số thành viên có 
khi lên cao nhất khoảng 30 người, trong đó, số 
thành viên chuyên cần mỗi tháng có khoảng 
12 người.  Nói chung, mỗi người là một cư 
sĩ, có hướng tu tập riêng.  Tịnh, Mật, Thiền 
hay Thiền Tịnh song tu, Từ thiện ... mỗi thành 
viên trong nhóm có sự lựa chọn tuỳ mỗi nhân 
duyên khác nhau.  Việc Học Phật của nhóm 
đã thật sự đem lại lợi lạc không nhỏ cho mỗi 
thành viên trên con đường tâm linh.   

Chiều chủ nhật, 28 tháng 11 năm 2016, 
chúng tôi học Bài Kinh An Trú Tầm, từ 2 giờ 
đến 5 giờ chiều.  Hôm ấy, em Đoàn Diễm Thi 
thuyết trình.

Buổi sinh hoạt bắt đầu đúng giờ, thời gian 
được chia làm 3 phần như thường lệ.  Sinh 
hoạt chính gồm bài thuyết trình của Diễm Thi 

và phần thảo luận của nhóm.
Để chuẩn bị cho phần thuyết trình và thảo 

luận, mỗi thành viên tự tìm nội dung bài Kinh 
hoặc được gởi đến qua email để có dịp đọc 
và tìm hiểu trước ở nhà.  Trong buổi sinh 
hoạt, người thuyết trình được yêu cầu nên 
mặc áo tràng, mỗi thành viên nhận một bản 
copy dàn ý bài Thuyết Trình và một bản copy 
bài Kinh - nếu cần.

Dàn ý của bài Kinh An Trú Tầm được Diễm 
Thi trình bày rất rõ, đúng tiêu chuẩn, gồm: 
giới thiệu xuất xứ và sơ lược nội dung bài 
Kinh, giải thích từ ngữ khó, tóm tắt nội dung 
bài Kinh, suy nghĩ tâm đắc của người thuyết 
trình đã đọc hiểu bài Kinh, kết luận và cuối 
cùng là câu hỏi thảo luận cho cả nhóm.  Phần 
trình bày nội dung dàn ý bài thuyết trình nói 
lên được sự chuẩn bị chu đáo của người 
thuyết trình.  Đây là khuôn mẫu được thuận 
ý thực hiện từ nhiều năm qua do tất cả thành 
viên trong nhóm quyết định khi làm một bài 
thuyết trình.

Nói chung, trong sinh hoạt những năm qua, 
có một vài bài thuyết trình không đạt được 
tiêu chuẩn về dàn ý hay nội dung thuyết trình.  
Tuy vậy, bài thuyết trình nào cũng đem đến 
phần lợi lạc ít nhiều cho mỗi ngưởi tham dự.  
Tất nhiên sự mong chờ của thành viên là mỗi 
tháng một lần có dịp gặp nhau trong một buổi 
sinh hoạt cùng nhau học hỏi về một đề tài tu 
tập để tinh tấn hơn trên con đường tu học.  
Do nhu cầu học hỏi chung, người thuyết trình 
có trách nhiệm khá quan trọng, tuỳ theo việc 
chuẩn bị và thực hiện bài trình bày của mình, 
có thể giúp anh chị em trong nhóm hưởng lợi 
lạc nhiều hay ít.  Điều đáng nói là, mỗi anh chị 
em thành viên đều có tâm hoan hỉ với nhau, 
đặc biệt đối với người thuyết trình.  Mỗi thành 
viên hiểu rõ tuỳ hoàn cảnh và điều kiện thời 
gian, công việc cá nhân hay gia đình của mỗi 
thành viên mà người ấy có thể làm được tốt 
đến mức độ nào, không ai phàn nàn ai, một 
mực đối xử cung kính với nhau trong tinh thần 
học Phật của nhóm.  Đây là đặc điểm riêng 
của Nhóm Học Phật Lộc Uyển Sacramento.  
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Để bắt đầu phần trình bày và chia sẻ 
sắp đến trong bài viết này, người viết 
xin thành tâm tán thán công đức của 

thuyết trình viên bài “Kinh An Trú Tầm” và xin 
nhận đây là một bài mẫu của một người thuyết 
trình, một bài thuyết trình.  Chỉ đáng tiếc một 
chút, là trong buổi sinh hoạt, bất ngờ chúng 
tôi phải chấm dứt sớm ba mươi phút vì một 
số thành viên trong nhóm phải đi hộ niệm cho 
thân nhân của một đạo hữu vừa qua đời, nên 
phần thảo luận không thể thực hiện trọn vẹn 
– có nghĩa là buổi học Phật kỳ này không phải 
là một khuôn mẫu.

Tuy vậy, trên con đường tâm linh Phật giáo 
nói chung, đôi khi, trong sự thiếu sót hay sai 
sót nào đó của người hay của chính mình, 
người hành trì lại có dịp học hỏi từ đó để tu 
tập tốt hơn.  Có lẽ, người viết hưởng được lợi 
lạc này.  Từ việc bị thiếu phần thảo luận trong 
buổi sinh hoạt, liền sau đó, người viết đã tự 
học, nghiền ngẫm thêm về bài Kinh và quán 
sát bên trong chính mình để chiêm nghiệm 
thêm về lời Phật dạy và thấy được mình rõ 
hơn trong việc tu tập.  

Bài “Kinh An Trú Tầm” được dùng để học, 
nghiên cứu và cùng thảo luận trong kỳ sinh 
hoạt tháng này là nguyên bản bài dịch của 
Hoà Thượng Thích Minh Châu.  Theo truyền 
thống, người học Phật khi học một “bài Kinh” 
cần nắm được một cách khái quát về nguồn 
gốc và ý nghĩa lời dạy tổng quát của bài Kinh.  
Đây là bài Kinh thứ 10, trích từ Kinh Trung Bộ, 
được dịch Việt từ tiếng Pali.  Kinh thuộc thể 
loại “Vô Vấn Tự Thuyết” do Đức Phật thuyết 
giảng tại vườn Ông Cấp Cô Độc, thuộc thành 
Xá Vệ, bên Ấn Độ, thời Phật tại thế.  Nội dung 
bài Kinh Phật dạy: “Muốn được tâm an định, 
cần chuyển hoá tư duy bất thiện trở thành tư 
duy thiện lành, trong sáng; từ đó, Tâm được 
an trú và định tĩnh.”  

Trước khi đi vào trình bày về nội dung bài 
Kinh, một số từ ngữ đặc biệt được người 
thuyết trình định nghĩa rõ ràng qua dàn ý đã 
có sẵn.

“Tầm” là tư duy, là suy nghĩ về một vấn đề 
hay một đối tượng.  Người học Phật có thể 
hiểu thêm, tầm là ý hay sự nói thầm trong 
đầu.  Trong Kinh Phật dạy, “tầm” và “tứ” là “đối 
tượng” cần được loại bỏ để tâm tĩnh lặng mà 

đi vào Định.  Thực tập để loại bỏ tầm và tứ là 
mấu chốt tu tập của con đường tâm linh Phật 
giáo để phát triển trí tuệ và từ bi; từ đó, tiến 
đến ngộ đạo hay hoàn toàn giác ngộ.  “Dục 
tầm” là tư duy liên hệ đến các đối tượng làm 
phát sinh ham muốn, mong cầu ngũ dục thế 
gian (tài, sắc, danh, thực, thuỳ).  “Sân tầm” 
là tư duy liên hệ đến đối tượng làm phát sinh 
sự bực tức, chán ghét, bất mãn.  “Si tầm” là 
tư duy liên hệ đến sự mê mờ, cố chấp, chìm 
đắm, ngã mạn, kiêu căng.  “Tăng thượng tâm” 
là tâm hướng thượng, hướng thiện – tức là 
Tâm an định.

Làm thế nào để chuyển hoá “tư duy bất 
thiện” trở thành “tư duy thiện”?  Và tại sao 
chúng ta cần phải thực hành như vậy?

Phật dạy, trước hết, trong sinh hoạt cuộc 
sống, chúng ta hãy thực tập (1) dùng “một tư 
duy thiện” thay thế cho “một tư duy bất thiện”.  
Đức Phật ví pháp tu này như cách “thay nêm” 
của người thợ mộc.  Theo lời Phật, người thợ 
mộc thiện xảo có thể dùng cái nêm mới đặt 
vào chỗ cái nêm cũ để đánh bật nó ra và thay 
thế chỗ của nó.  Cái nêm cũ được xem là “tư 
duy bất thiện”, đó là những tư duy ác.  Cái 
nêm mới, chính là “tư duy thiện”, là tư duy của 
tha thứ, thông cảm, yêu thương, từ bi và hỷ 
xả.  Người viết xin nêu một câu chuyện nhỏ 
làm ví dụ.  Trong đời sống, bạn không thích 
một người, nhưng vì nhu cầu công việc bạn 
phải làm chung với người ấy.  Khi có dịp phải 
tiếp xúc với người ấy, bạn cảm thấy bất mãn 
vì bạn nghĩ “đó là một người không tốt” – đây 
là “tư duy bất thiện”.  Phật dạy, bạn cần “thay 
nêm” ngay bằng một “tư duy thiện lành” trong 
tâm bạn.  Có nghĩa là bạn sẽ có một ý nghĩ tốt 
về người ấy, chẳng hạn, bạn nghĩ “đó là một 
người có khả năng và thành thật, đáng cho 
mình học hỏi”.  “Tư duy bất thiện” sẽ nhường 
chỗ cho “tư duy thiện lành” và tâm bạn sẽ bình 
an ngay.  Hãy giữ cái “tư duy thiện lành ấy” 
trong tâm  để hưởng sự bình an.  Kết quả là 
tâm bạn không bị “tư duy bất thiện” tác động 
đến nghiệp “tham, sân, si” là nhân của phiền 
não, khổ đau, mà ngược lại, tâm bạn được an 
trú, dễ chịu, thảnh thơi.  Cách thực hành này 
giúp bạn cải thiện được chính mình.  Có nghĩa 
là chính nhờ diệt trừ được cái tâm bất thiện 
mà nội tâm bạn được an trú và định tĩnh.
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Ngoài ra, (2) trong khi thực tập cách “thay 
nêm”, Phật dạy người tu tập cần quán 
sát kỹ về những tác hại, nguy hiểm của 

“tư duy bất thiện” – từ tội lỗi đến bất an và 
khổ báo là một dây chuyền nhân quả.  (3) 
“Không ức niệm” tức là không nhớ nghĩ đến 
những “tư duy bất thiện” là một cách buông 
xả giúp người tu tập diệt trừ được chúng.  (4) 
Trong lúc đó, hãy thường nghĩ về những “tư 
duy thiện lành” để luôn được an trú trong đó.  
Và (5) trên hết, người tu tập phải có ý chí, có 
quyết tâm thực hành để chế ngự, nhiếp phục 
“tâm bất thiện” trong chính mình.  Thực tập 
đều đặn, tinh tấn và miên mật như thế, nội 
tâm người tu tập sẽ được an trú và định tĩnh.

Lời dạy của bài Kinh thật rõ ràng.  Phật 
chỉ cách tu tập rất đơn giản, thực hành cách 
“thay nêm” bằng một “tư duy thiện” để diệt 
trừ “tư duy bất thiện”.  Cách hành trì này tác ý 
đến các hành tướng có vẻ như chỉ đem lại lợi 
ích cho người mà thật ra là lợi lạc cho chính 
mình.  Càng suy ngẫm về bài Kinh, người học 
Phật càng hiểu được nghĩa lý sâu sắc của 
mỗi lời Phật.  

Hãy trân quý tư duy thiện lành, hãy làm 
quen với cách buông bỏ tư duy bất thiện ngay 
khi nó đến.  Hãy thay thế tư duy bất thiện 
bằng một tư duy thiện lành của mình, tâm của 
các con sẽ được an trú – Đó là lời Phật dạy.  

Những ngày liền sau buổi học Phật ấy, 
người viết bất chợt nhận ra chính mình đã 
biết thực hành cách “thay nêm” một cách 
thành thạo khi đối mặt với cuộc sống.  Nhất 
là, nhận ra được sự an trú rõ ràng của tâm 
mình khi dùng một tư duy thiện lành “thay 
nêm” cho một tư duy bất thiện.  

Có phải chỉ sau lần học một bài Kinh mà 
người tu học thực hiện có kết quả theo lời 
Kinh?  Thưa không phải!  “Thay Nêm” trong tu 
tập không thể là một đáp số tìm ra khi người 
tu học hiểu và làm đúng cách của một người 
làm toán.  Người hành trì cần có thời gian dài 
lâu và cần có ý chí – quyết tâm trong từng 
bước kiên trì mới thực hiện được.  “Thay 
Nêm”!  Nhờ học Phật, đọc hiểu, nghiên cứu 
Phật giáo và thực hành qua năm tháng, mã số 
“thay nêm” dần dần có mặt, rồi cô đọng trong 

ký ức, từ đó người học Phật mới thực hành 
có kết quả.  Thật vậy, trong lần học Phật ấy, 
cho dẫu bất ngờ buổi sinh hoạt phải kết thúc 
sớm nên không có dịp cùng nhau thảo luận 
để học hỏi sâu thêm về lời Kinh, ngay trong 
giây phút “biết” nâng niu “tư duy thiện lành” 
trong chính mình, tâm người tu học cũng đã 
trở nên thanh thản, nhẹ nhàng.  

Hỡi các bạn trên con đường tu tập hướng 
thiện, hãy thực hành đi, theo thời gian bạn sẽ 
quen làm và rồi bạn sẽ nhận ra ngay trong 
giây phút quay về với minh, thật sự tiếp xúc 
với “tư duy thiện lành” của mình, nâng niu nó, 
bạn sẽ cảm nhận được thế nào là tâm của 
mình được an trú – thế nào là an lạc, là thân 
tâm cùng có mặt với hiện tiền.  Đây là đáp số 
rõ ràng lời dạy vàng ngọc của Phật mà Ngài 
Huyền Trang đã nhắc đến trong tác phẩm 
để đời của Ngài – “Đại Đường Tây Vực Ký”, 
“Nghe biết thực hành để được ngộ đạo!”

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Nguyễn Thị Yến
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Hãy Buông!
Trầm hương tỏa ngát bên đài
Nguyện cầu tâm ổn chớ hoài lao xao!
Buông lơi giã bộ tiếng chào
Buông lòng ganh tỵ nhói đau mảnh hồn
Buông câu chì chiết, dỗi hờn
Buông sầu mất ngủ chập chờn khuya nay
                   
Bể dâu một kiếp đong đầy
Bao lần tự nhủ vắn dài sẽ buông!

Thôi Ngậm Ngùi ...
 
Ta bà cõi tạm sao mình đến đây?

E gì những chuyện rủi may
Luân hồi lắm nẻo vòng quay mấy mùa
Thôi hoài tơ tưởng bến xưa
Theo làn nước gợn gửi bờ đại dương

Đi tìm ảo vọng... xót thương
Chợ đời bóng ngã lạc đường tủi thân
Ngập ngừng dạ luống bâng khuâng
Nguồn cơn khắc khoải định phân vỡ oà

Lênh đênh nước bạc miền xa
Thả hồn dưới mảnh trăng tà nhẹ trôi
Ngủ vùi tựa thể nằm nôi
Sương khuya thấm đẫm áo tơi... quên mình

Một chiều gắng thử làm thinh
Sầu dâng phiền muộn linh tinh gọi mùa
Mơ màng dĩ vãng thời xưa
Trau dồi chánh niệm chẳng thừa kệ kinh

Thì thầm nhẹ gót tử sinh
Xôn xao kẻ lá lung linh nắng về
Bụi mù mấy dặm sơn khê
Dừng chân bên nớ, thương quê chốn này

Sợi vàng lối cỏ chớm phai
Còn đâu xanh ngát sơ khai mảnh vườn
Ngày đêm sáng tối... lẽ thường
Trăng già yên giấc thôi nhường gió mây

Nhọc nhằn quang gánh bi ai
Thâm tình ấm áp đong đầy có nhau
Gió đưa hương tỏa ngạt ngào
Rộn ràng nối nhịp tươi mầu nắng thu

Ngậm ngùi giữa chốn thực hư...

THƠNhư Thu
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I. Cấp Cứu
Sáng mồng 2 Tết Mậu Tuất, thứ Bảy 

17/02/2018, khoảng 11 giờ, Thông Đạo đang 
ngồi trò chuyện cùng hai đạo hữu đến chùa 
Đại Bảo Trang Nghiêm lễ Phật Đầu Năm, chợt 
bị một cơn đau kỳ lạ ngay giữa ngực. Trong 
vòng một bàn tay, từ chấn thủy lên đến cổ, 
ngực như bị một cái gì nặng hằng chục cân 
đè ép xuống. Thông Đạo vừa ngồi tiếp khách, 
vừa thầm lặng quan sát cơn đau tăng dần. Có 
đến 10 phút sau, cơn đau lan ra hai khuỷu vai, 
lan xuống hai cánh tay trên, làm cho vai và bắp 
tay bải hoải, rã rời. Cùng lúc, cơn đau dường 
như không tăng thêm nữa.

Thông Đạo về phòng, ngồi xuống, điện thoại 
hỏi bệnh viện Kaiser. Y tá nói phải đến phòng 
cấp cứu ngay. Hòa Thượng Tôn Sư thượng 
Thái hạ Siêu đang bận Phật sự tại Philadel-
phia, Thông Đạo nhờ Sư Huynh Thông Tạng 
chở đến bệnh viện Kaiser, Fremont. Lúc ấy 
cơn đau nơi ngực đã giảm nhiều. Tại phòng 
cấp cứu, sau khi đo tâm điện đồ, Bác Sĩ nói 
Thông Đạo bị heart attack (nhồi máu cơ tim), 
một mạch máu trong tim bị nghẽn, phải thông 
tim ngay. Không kịp gọi cho gia đình, chỉ viết 
tên và số điện thoại, Bác Sĩ sẽ gọi giúp. Thông 
Đạo nhanh chóng ký tên vào giấy thỏa thuận 
thông tim, yên tâm nằm lên giường chuyển 
đến nơi chữa trị trên lầu hai, thầm niệm Nam 
Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, chỉ đâu vài ba 
lần là rơi vào giấc ngủ.

Rồi Thông Đạo cảm thấy đau thốn nhiều 
lần ở vùng háng bên phải, trí não tỉnh táo dần 
nhưng mắt còn mơ hồ. Thông Đạo nghe một 
giọng nam trầm vang lên: "Done. Congratu-

lations!" Thông Đạo chợt hỏi, "How long?" 
Giọng trước đó trả lời: "One and a half hours."  
Chuyển xuống phòng hồi sức, khi ra khỏi thang 
máy, Y Tá chỉ vị Bác Sĩ vừa thông tim cho mình, 
một người dong dỏng cao, mặc áo ngắn màu 
xanh dương, đang đứng vẫy tay mỉm cười. Ôi! 
Một con người bình thường hay là một vị 
Bồ Tát vừa đem lại sự sống cho con?! Nam 
Mô Cứu Thoát Bồ Tát Ma Ha Tát! Thông Đạo 
chỉ có thế nói hai chữ "Thank you" thật yếu ớt! 

Bác Sỹ cho biết, hai stents như cái lưới, đã 
được gắn vào đầu một sợi giây, chuyền qua 
mạch máu dưới háng bên phải, từ từ đưa dần 
lên cao, rồi đặt vào mạch máu bị nghẽn trong 
trái tim nhỏ bé của mình. Nhờ vậy mà dòng 
máu đã được thông suốt. Thật mầu nhiệm như 
chuyện cổ tích! Thì ra, đau thốn ở háng là Bác 
Sĩ rút kim chuyền stents ra, và thuốc mê vừa 
hết hiệu lực.

Nhớ lại giây phút ký giấy thỏa thuận thông 
tim, hoặc nằm trên giường chuyển đến nơi 
chữa trị, chỉ có một mình Thông Đạo đối diện 
với cơn đau, một mình lựa chọn giữa những 
rủi/may của nghiệp lực, không bà con, không 
bạn bè, nếu rủi không qua khỏi thì cũng chỉ ra 
đi một mình, không một người thân quen đưa 
tiễn. Lời Phật dạy thật thấm thía: "Mạng sống 
trong một hơi thở". Đúng vậy, đời người chỉ 
mong manh như làn hơi mỏng, sao không biết 
sống trong hiện tại nhiệm mầu! Nhưng lúc ấy 
Thông Đạo không thấy cô đơn, không sợ hãi, 
vì tất cả thân và tâm đều đặt niềm tin trọn vẹn 
nơi Bác Sĩ, Chư Phật, Chư Bồ Tát, thể hiện 
qua lời niệm Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ 
Tát. Sau đó, gia đình và bà con, đạo hữu, thân 

HEART ATTACK
Tu Tập & Chữa Trị
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hữu đến thăm, tụng kinh Cầu An, chuyện trò 
thật ấm áp. 

II. Tiếp Tục Điều Trị Sau Khi Xuất 
Viện

Sau ba ngày hai đêm nằm tại bệnh viện, 
thấy không có biến chứng gì nên Bác Sĩ cho 
xuất viện. Lúc nghe xuất viện, Thông Đạo nói 
trở về chùa. Nhưng đạo hữu Hạnh bàn bạc với 
Sư Huynh là nhờ xin Hòa Thượng cho Thông 
Đạo được về Sacramento để dễ dàng chăm 
sóc, điều trị. Sư Huynh Thông Tạng cũng đã 
liên lạc với Hòa Thượng Tôn Sư hôm trước, và 
Hòa Thượng đã đồng ý. 

Hòa Thượng khuyên là nên tập thiền, chưa 
cần lạy Phật vì sức yếu. Máy đo ultrasound sau 
khi thông tim chỉ được 45/60, tức là giảm đến 
1/4 chức năng hoạt động bình thường. Thông 
Đạo hiểu rằng việc điều trị phục hồi tim cần kết 
hợp nhiều yếu tố vừa tinh thần, vừa thuốc men, 
vừa thay đổi cách ăn uống, vừa tập thể dục, 
cần kiên nhẫn và thời gian lâu dài. Đồng thời 
kết hợp giữa cố gắng bản thân, Y Bác Sĩ, sự 
giúp đỡ của gia đình, bà con, bạn bè và sự gia 
hộ của Tam Bảo.

1. Thuốc. Thời gian đầu Thông Đạo phải 
uống đến 6 loại thuốc mỗi ngày: aspirin 81mg, 
clopidogrel 75mg, lisinopril 5mg, atorvastatin 
40mg, carvedilol 3.125mg, rosuvastatin 40mg. 
Dùng thuốc được 2 tháng thì bị ngứa kinh 

khủng vào mỗi buổi khuya. Thời gian bị ngứa 
đến gần một tháng, lại phải dùng thêm thuốc trị 
ngứa. Vì dùng nhiều thuốc tây nên số đo alka-
line phosphatase của gan lên đến 459u/l, trong 
khi mức cho phép chỉ được 117u/l!

2. Lớp hướng dẫn trị bệnh của Kaiser. Rất 
hay: (1) Chương trình phục hồi tim. Khi dự 
lớp nầy Thông Đạo mới thấy lạnh gáy. "Time 
is muscle": thời gian chính là sinh mạng của 
cơ tim, trể chừng nào, cơ tim càng hư hỏng 
chừng ấy, y khoa gọi là "dying muscle", cơ 
tim đang chết dần! Vậy mà mình đã chần chờ 
mất 2 tiếng đồng hồ mới được cấp cứu! Kính 
xin những ai mắc triệu chứng như trên đây, gọi 
911 ngay tức khắc. 

 Tập đi bộ nhanh ít nhất 30 phút mỗi ngày, 
tăng dần lên 10,000 bước (khoảng 80 phút, 
đeo máy đo). Sau đó phải 1 tháng chạy lúp 
xúp xen kẻ để duy trì nhịp tim từ 109 đến 135 
và tường trình kết quả mỗi 2 tuần cho Y Tá. 
Kiểm tra chạy trên máy có Bác Sĩ theo dõi. Lần 
đầu Thông Đạo chỉ có thể đi rất chậm vào buổi 
sáng, nhưng mới khoảng 600 bước đã thấy 
mệt, ngồi thở, rồi trở lui. Phải tự an ủi, tự phấn 
đấu theo lời Bác Sĩ: càng sớm tập thể dục, 
càng sớm phục hồi tim.

Sau đó tìm được cách hay là vừa đi bộ vừa 
nghe băng giảng về giới luật của Thượng Tọa 
Khế Định. Cũng có kinh nghiệm là vừa chạy 
vừa lắng nghe băng giảng, hơi bị nhức đầu, 
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huyết áp tăng lên 158. Chạy không nghe máy, 
đầu óc trống trơn, hết nhức đầu, huyết áp giảm 
xuống 128. Như vậy là giữ tâm trống rỗng 
khi đi bộ hoặc chạy là tốt nhất. Từ đó Thông 
Đạo chuyên tâm tập luyện, không còn nghĩ đến 
giao dịch bạn bè, việc từ thiện hơn nửa đời 
người, tâm dần lặng yên nên thiền tập, niệm 
Phật cũng tiến bộ.

(2) Hướng dẫn giảm choresterol và giảm 
cân. Thay đổi hoàn toàn cách ăn trước đây, 
tỉ lệ rau chiếm ½ bữa ăn. Hạn chế tối đa dầu, 
muối, đường. Thông Đạo ngỡ ngàng nhất là khi 
học cách đọc label về thành phần dinh dưỡng 
nơi mỗi gói, mỗi hộp thức ăn. Lượng muối cho 
phép mỗi ngày là 2300mg, thế mà nhiều lần 
mình ăn đến 2 gói mì, mỗi gói 1500mg! Tuy 
ăn chay trường đã 15 năm, và phần lớn là rau 
quả, nhưng lại ăn quá nhiều thức ăn chiên, 
xào như đậu hủ chiên, bánh xèo, chả giò, 
cà tím chiên. Buổi trưa đi làm, ăn cơm gạo lứt 
với muối mè. Muối mè thơm phức, nhiều khi 
ăn hết cơm rồi còn ngồi nhai hết cả hộp muối 
mè! Đúng là “bệnh tùng khẩu nhập”. Vậy nay 
Thông Đạo phải nghiêm khắc thực hiện 3 giảm 
2 tăng: giảm dầu, giảm muối, giảm đường, 
tăng 50% rau, tăng giờ thể dục.

III. Vừa Chữa Bệnh Vừa Tu Tập 
1. Tụng kinh. Tụng chú Lăng Nghiêm mỗi 

sáng sớm cùng đạo hữu Hạnh và cháu Quang. 
Những tháng đầu tiên, ai cũng nói giọng của 
Thông Đạo hoàn toàn đổi khác, như một Sư Cô 
lớn tuổi. Bản thân tự thấy khí lực giọng nói rất 
yếu, cái giọng “tenor” cao vút ngày nào đã mất, 
tụng kinh nhiều khi còn không ra tiếng, phải 
nhờ giọng của đạo hữu Hạnh và Quang vớt. 

2. Lạy Phật. Nghĩ rằng lạy Phật không những 
tiêu tội, thêm phước, sáng trí, mà còn là một 
cách tập thể dục nên Thông Đạo phát nguyện 
lạy Lương Hoàng Sám Pháp theo cách Thầy 
Tâm Thành hướng dẫn. Cách lạy nầy chuyển 
động toàn thân qua nhiều tư thế, trong đó có 
nằm dài như các Sư Tây Tạng. Bữa đầu mới 
lạy bốn lạy đã thấy đau nơi bụng. Thông Đạo 
thư dãn toàn thân, thở nhẹ nhàng, động tác lạy 
chậm lại, vẫn còn hơi đau nơi bụng, nhưng qua 
cái lạy thứ bảy thì không còn đau nữa, cứ thế, 
lạy được 40 lạy. Hai hôm sau vẫn bị đau như 
lần đầu, Thông Đạo mới thấy là được không 

đau để lạy Phật là một phước báo lớn. 
Sau ba ngày liên tiếp bị đau ở bụng, qua 

đến ngày thứ tư thì hết đau. Động tác nhiều 
nên mệt, thở mạnh, tiếng thở to, hơi thở dài, 
bao nhiêu thán khí thải hết ra ngoài, mồ hôi rịn 
ra khắp người nên thấy khỏe. Như vậy chính 
quyết tâm lạy Phật, kiên trì vượt qua cơn đau 
đã cứu được mình vì đi bộ không đủ mạnh. Cái 
bụng bự tích lũy nhiều chất béo dư thừa xẹp 
nhanh chóng, hiệu quả hơn tập Fitness. 

3. Thiền tập. Thông Đạo có duyên lành tập 
thiền với nhiều bậc tôn túc như Hòa Thượng 
Nhất Hạnh, Hòa Thượng Thông Triệt, Hòa 
Thượng Thanh Từ, Như Lai Thiền Viện. Mỗi 
nơi có một cách hướng dẫn khác nhau nhưng 
đều soi sáng cho bản thân: hơi thở sâu, chậm, 
nhẹ, nhiều khi không còn ranh giới giữa thở ra 
thở vào. Đôi khi thân tâm nhẹ nhàng, tươi tắn 
trong veo, lặng mà biết rõ. Cũng có những lần 
thật yên, không một vọng niệm khi đi, đứng, 
nằm, ngồi, chạy. Một buổi chiều ngồi dưới tàng 
cây Diệu Nhân, mắt nhìn ra xa, thấy xe chạy 
bên kia núi nhưng không chú ý phân biệt các 
xe, tất cả chỉ là một dòng xe liên tục. Cảnh xe 
chạy như ví dụ đức Phật dạy, tấm gương phản 
chiếu các hình ảnh lướt qua, không lưu lại dấu 
vết. Đó là một buổi chiều tuyệt vời giúp Thông 
Đạo cảm nhận được lời Hòa Thượng Thanh 
Từ: ngồi thiền như ngồi chơi. Sau nầy Thông 
Đạo ghi lại cảm nhận buổi chiều hôm đó như 
sau:

Ngồi thiền
Như mặt gương trong sáng
Ánh chiếu mọi sắc trần
Đến, đi không chướng ngại
Không cảnh cũng không tâm.

4. Năm thời công phu mỗi ngày.
(1)  Sáng sớm ngồi thiền 1 giờ. 
(2)  Lạy Phật và tụng chú Lăng Nghiêm, 
niệm Phật Dược Sư. 
(3)  Buổi trưa ngồi thiền 30 phút rồi cúng 
Ngọ.
(4)  Buổi chiều ngồi thiền 1 giờ.
(5) Buổi tối lạy Lương Hoàng Sám Pháp / 
Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm Bồ Tát, niệm 
Phật A Di Đà.
Chưa kể thời gian vừa đi bộ vừa nghe Hòa 
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Thượng Thanh Từ giảng Quy Sơn Cảnh Sách, 
Pháp Bảo Đàn, Chứng Đạo Ca, Nguồn Thiền, 
Khóa Hư Lục, Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục 
v.v… Nghe đi nghe lại nhiều lần, mỗi lần nghe 
là thấm thêm một chút, là sáng thêm một chút, 
nên càng nghe càng thích. Thông Đạo cảm 
nhất là lời giảng hai chữ mê và ngộ của Hòa 
Thượng: mê là quên Phật nơi mình, ngộ là 
nhớ Phật nơi mình. Ôi chao, giản dị dễ hiểu 
đến không thể tin được! Chỉ cần dừng niệm 
là Phật hiện bày! (Bodhi: giác, lặng yên mà 
biết rõ). Phật và chúng sanh chỉ là một. Đó là 
ý nghĩa lời dạy của Lục Tổ Huệ Năng: “Niệm 
trước là chúng sanh, niệm sau là Phật”. 

Thực ra, trong cuộc sống hằng ngày, ai cũng 
đã có lúc được làm Phật giây lát hoặc vài phút, 
nhưng vì không được chỉ cho biết (khai, thị) nên 
không nhận ra (ngộ) đấy thôi. Vậy tu chỉ là kéo 
dài thời gian Phật hiện diện nơi mình (Hòa 
Thượng Thiện Hoa dạy là Phần Giác trong 
Phật Học Phổ Thông) từ vài giây đến vài phút, 
rồi vài giờ, vài ngày và mãi mãi. Chỉ cần kinh 
nghiệm được một vài phút lặng yên là biết 
cách vào định. Vậy câu 286 trong Kinh Ngũ 
Bách Danh Quán Thế Âm Bồ Tát: “Nhược dục 
kiến Phật đương dữ kiến Phật” (Mong được 
thấy Phật liền thấy Phật ngay) có thể thực hiện 
được. Xin hãy thực tập và thưởng thức.

5. Học giới luật Sa di, 42 thiên oai nghi. 
Vừa học chữ Việt, vừa tham khảo chữ Hán, 
vừa nghe băng giảng. Điều đáng mừng là tuy 
không ở chùa nhưng Thông Đạo vẫn giữ được 
10 giới Sa di. Còn chú Lăng Nghiêm thì học đệ 
sau quên đệ trước. Sau nầy nghe Hòa Thượng 
Thanh Từ giảng mới biết: học thuộc lòng là ghi 
nhớ từng lời từng chữ, còn vô niệm là không 
dính mắc, là xả bỏ tất cả. Không thể cùng một 
lúc mà có cả hai thứ. 

IV. Heart Attack Là Một Cơ Hội Tu 
Tập

1. Hối hận không giữ gìn sức khỏe. Ngày 
còn làm việc tại Sacramento County, sau giờ 
ăn trưa, Thông Đạo thường thư dãn từng phần 
cơ thể để ru vào giấc ngủ ngắn. Trái tim hoạt 
động liên tục, không một chút nghỉ ngơi, vậy 
mà mình chưa hề nói một lời cảm ơn, lại còn 
đưa vào những độc tố như sân hận, lo sợ, 
buồn phiền làm cho tim đập loạn xạ. Hướng 

vào tim, hướng vào não và các bộ phận khác 
của cơ thể với lòng biết ơn là từ bi quán, có tác 
dụng xoa dịu sự căng thẳng, đôi khi dòng lệ 
cảm kích rơi dài trên má. 

Thế nhưng Thông Đạo ngu muội quên rằng 
ăn nhiều dầu, nhiều muối, nhiều đường, ăn 
nhanh, ít tập thể dục cũng làm tổn hại tim và 
não rất lớn vì lượng cholesterol cao, tích lũy 
vách bên trong các mạch máu, làm cho mạch 
máu hẹp lại, hoặc tạo ra các cục máu làm nghẽn 
dòng máu chảy. Nghẽn nơi tim thì heart attack, 
nghẽn nơi não thì stroke, cái nào cũng nguy 
hiểm cho sinh mạng. Thông Đạo thấy mình có 
lỗi với trái tim, phụ công ơn cha mẹ cho cơ thể 
khỏe mạnh mà không biết giữ gìn, làm cho trái 
tim phải bị thương tổn, phải đặt hai vật lạ là 
stents vào tim, không biết còn biến chứng nào 
nữa không? Thông Đạo thấy mình đã quá xao 
nhãng chăm sóc cơ thể.

2. Trở về với bản thân. Heart attack đã 
nhắc Thông Đạo trở về với bản thân để tự sám 
hối, để rèn luyện và tu tập. Thượng Tọa Từ 
Lực từng dạy: thương thân mình trước. Tấm 
thân nầy là đền thờ tâm linh, là nơi Phật tánh 
tạm gá vào. Nếu thân không khỏe thì làm sao 
tu tập, còn giúp được ai? 

3. Xem bệnh là một cách tu tập. Thay vì 
buồn phiền, Thông Đạo chân thành biết ơn 
heart attack đã cho một báo động ĐỎ để 
chăm sóc sức khỏe, để kiên trì tập luyện hồi 
phục hoạt động của trái tim. Heart attack chính 
là lời cảnh giác "ngày này đã qua, mạng sống 
giảm dần", tinh tấn tu tập như cứu lửa trên đầu, 
không được lười nhác. 

4. Kết quả. Sau hơn 4 tháng kiên trì tập 
luyện, Chương Trình Phục Hồi Tim xác nhận 
Thông Đạo đã hoàn tất với kết quả tốt. Bác 
Sĩ chuyên khoa tim cũng cho ngưng thuốc 
carvedilol. Giọng nói gần trở lại phong độ cũ. 
Ngày 7/7/2018, Thông Đạo trở về chùa Đại 
Bảo Trang Nghiêm tại địa chỉ mới: 2553 Darwin 
St., Hayward, CA 94545. Tham gia tu sửa chùa 
cùng với Chư Tăng và đạo hữu, chỉ tránh nâng 
các vật nặng.

Ngày 10/11/2018, thử máu tổng quát, các 
số đo đều nằm trong tiêu chuẩn an toàn. Ngày 
04/01/2019, Bác sĩ chuyên khoa Jonathan 
Walter Allen cho kiểm tra lại ultrasound tim. Kết 
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quả rất tốt, đạt 65/60. Ông viết email: “Echo is 
great! Now shows entirely normal strength 
of main pumping chamber of the heart-all 
weakness gone!” Như vậy có thể nói Thông 
Đạo đã chữa lành heart attack sau một năm, 
tuy nhiên vẫn phải tiếp tục uống lại carvedilol, 
aspirin, rosuvartatin đến trọn đời, tiếp tục 3 
giảm 2 tăng, và cẩn thận không làm việc nặng. 
Cũng phải cảnh giác vì heart attack có thể tái 
phát!

V. Tri Ân
- Có được kết quả tốt đẹp nầy, trước hết là 

nhờ bàn tay và năng lực tuyệt vời của tập thể 
Y Bác Sĩ Kaiser Permanent tại Fremont, Sac-
ramento, và San Leandro. 

- Thứ hai là nỗ lực của bản thân theo hướng 
dẫn của Y Bác Sĩ. 

- Thứ ba là sự giúp đỡ quý báu của gia đình. 
Kính niệm ân đạo hữu Hạnh không quản tuổi 
cao, sức yếu mà vẫn cố gắng cho Thông Đạo 
xuất gia; khi đau yếu còn tận tụy chăm sóc 
thức ăn nước uống, nhắc nhở việc uống thuốc, 
đi bộ và khích lệ tinh thần. Cám ơn sự hỗ trợ 
của Quang trong việc liên lạc với bệnh viện, 
tụng kinh, chăm sóc sức khỏe. Tuy Khánh Hiền 
học tại tiểu bang Wisconsin nhưng kiến thức 
về ngành y cũng giúp Thông Đạo hiểu thêm về 
thuốc men và điều trị. 

- Thứ tư là lòng từ bi hỷ xả của Hòa Thượng 
Tôn Sư đã uyển chuyển cho phép Thông Đạo 
về Sacramento chữa bệnh. Hòa Thượng là bậc 
Thầy giới đức thanh tịnh, Phật học uyên bác, 
không bao giờ bỏ một thời công phu khuya - 
lạy 70 danh hiệu Phật Bồ Tát, tụng Lăng Ng-
hiêm, Thập Chú, ngồi thiền - giọng xướng tán 
hùng hậu dù niên tuế đã 75, hạ lạp trên nửa thế 
kỷ! Hòa Thượng thường dạy Thông Đạo thực 
hành theo lời Ôn Trí Quang: không cần học gì 
nhiều, chỉ cần niệm Phật và lạy Phật thì rồi 
cái gì cũng được cả! 

- Thứ năm là những ngày thiền tập miên mật 
tại Như Lai Thiền Viện, sự hướng dẫn của Ni 
Sư Thuần Tuệ tại Thiền Viện Diệu Nhân, chia 
sẻ kinh nghiệm thiền định của cô Thuần Tuệ từ 
Thiền Viện Tánh Không. 

- Thứ sáu là đạo tình và giúp đỡ vô cùng quý 
báu của quý đạo hữu chùa Đại Bảo Trang Ng-

hiêm, Gia Đình Phật Tử Chánh Đức. Kính niệm 
ân Sư Huynh đã kịp thời cứu đệ. Cám ơn đạo 
hữu Thân Chiếu chỉ cách uống 5 loại rau trái 
làm mát gan: củ dền, cà rốt, táo, cam, cần tây.

- Thứ bảy là lòng ưu ái thăm viếng, khích 
lệ tinh thần, tụng kinh cầu an của quý bà con, 
thân hữu, Hội Từ Bi Quán Thế Âm, Hội Hướng 
Thiện Bồ Đề, và Chư Tôn Thiền Đức. Đặc biệt 
chú thím Ngô Viết Trọng thường đến thăm và 
cho những lời khuyên thiết thực. 

- Thứ tám, Medicare giúp trả 80% chi phí 
thông tim, bảo hiểm sức khỏe trả 20%, bản thân 
chỉ trả copay $258 trong tổng số tiền $66,162.

- Cuối cùng nhưng quan trọng nhất là sự gia 
hộ của Hồng Ân Tam Bảo cho con niềm tin 
vững chãi và niềm vui trong khi vừa chữa 
bệnh vừa tu tập.

Xin nguyện ghi nhớ mãi Ân Đức của Chư 
Tôn Liệt Vị đã gia hộ cho Thông Đạo vượt 
qua một giai đoạn khó khăn trong bước đầu 
xuất gia. Xin nguyện cố gắng tu tập hơn nữa 
để báo đáp lại Ân Đức lớn lao đó. Thành tâm 
cầu nguyện chư trọng bệnh nhân khắp mọi nơi 
cũng được thiện duyên chữa lành bệnh như 
con. Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương 
Phật.

Vía Bồ Tát Quán Thế Âm Đản Sanh PL 2562 
(2019)

Thông Đạo

Bringing Meaning to LIFE
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As the treasurer of the foundation, I am grate-
ful for the opportunity to be a part of it. My life 
is very busy at the moment with three jobs. I 

know that starting an organization and maintaining 
it is not an easy work, so I have been trying my best 
to give as much time as I could to contribute to this 
organization. I want to focus this reflection on what 
motivated me to be a part of this organization and to 
give my time to something that will take a lot of work 
to reach its goal. I come from a family who believes 
in the philosophy of Confucius, and the fundamental 
teachings of Confucius is to be a good person by hav-
ing a giving heart, good characters, and the wisdom 
for enlightenment (công trình, công quả and công 
phu). Therefore, having this background with ances-
tors who are part of the Confucius religion, our fam-
ily has always wanted to keep the traditions of doing 
charity work and providing good deeds to anyone in 
any areas of the world that we can reach. As human 
beings in this life, we can live, accumulate so much, 
be successful in every area, but we should not forget 
to reflect, look outside of our own needs to see others, 
feel their sufferings, and in some way help their unfor-
tunate circumstances. There is a quote from a movie 
called Into the Wild that states, ‘happiness is only real 
when shared’. This quote really resonates with me, 
and it helps me to do what I am doing today in this 
organization. I believe we live in this world to share 
happiness and bring to others what we are capable of 
providing help. The reason I like to volunteer my time 
in the organization is that we come together for only 
one reason. That is our internal empathetic calling to 
help people; and so when we work together, we work 
together with love and understanding, which makes 
the meaningful work that we do more motivational. I 
am grateful for the opportunity, and I hope that each 
of us who reads this or hears from elsewhere to find 
your own calling that you will give to others in any 
way you can, whether it be your five-dollar bill, one 
hour of feeding the homeless, or be an ear to hear 
others’ problems. I hope you find your inspiration like 
I did. I want to thank each person that has walked in 
to my life because each person has shaped me for 
who I am today in some ways.

Đàm Ngọc Trí

Bringing Meaning to LIFE
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1.
Về thôi, cuộc lữ ngắn dần
Về đây hiện hữu trong ngần hư vô
2.
Thầy ngồi một cõi Tâm An
Niềm vui hạnh phúc ngập tràn thiền môn
Bao bài pháp giảng vô ngôn
3.
Núi bạc đầu sừng sững
Lưng trời vạt nắng rơi
Nửa cầu vồng lờ lững
Nhẹ nhàng thở ba hơi!
4.
Thầy ngồi yên
Tứ chúng đồng an
Ơn Thầy bát ngát vô vàn
Khắc ghi!
5.
Từ thuở ban sơ ta đến đây
Học hiểu và thương, học mỉm cười
Chợt nghe trống vắng hồn lữ khách
Thấp thoáng cũng tròn cõi mộng du
6.
Chín mươi hơn mòn mỏi
Chờ học trò lớn khôn
Con vẫn chưa tỉnh ngộ
Đưa tay chào vô ngôn
7.
Bụi đường còn vướng chưa về được
Thầy cũng lặng thinh chỉ mỉm cười
Trầm luân khổ ải ai tự biết
Thầy bảo nhớ không? Mộng! Kiếp này!
8.
Hứa với lòng về thăm Thầy tổ
Mòn mỏi rong chơi khắp Đông Tây
Về chưa lữ khách hồn non dại
Quy tổ nhập môn trí tuệ đầy!

9. 
Gởi lại trời Tây, huyễn Dương cầm
Tình ca thuở mộng mối tình chung
Tìm về Đông độ, đàn Bầu cảm
Ôi cõi ban sơ, biển, núi, rừng
10.
Đi về bóng ngả  chiều tà
Cỏ cây giẫm mãi nắng ngà hoàng hôn
11.
Nắng vàng phủ lối con về
Đường quê cô quạnh hẹn thề là đây
Đồi thông bát ngát bóng mây
Nội tâm bồi dưỡng ngất ngây cõi lòng
Đôi vai nhật nguyệt sắc không
Ung dung thong thả bến không nhẹ hìu
12.
Cõi trầm luân ngắn lại
Đi và về không hai
Đến đi hằng tự tại
13.
Thầy vẫn ngồi yên lặng
Nhìn con thơ mỉm cười
Con cúi đầu đảnh lễ
14.
Lòng buông
Vượt bến sông mê
Thân tâm thường định đề huề Như Lai
15.
Thầy ngồi bốn cửa bình an
Thiên hà đại định khinh an cõi trần
Bản môn 
Bất nhiễm 
Sắc không
Rõ ràng thường biết tánh Không bạt ngàn!

Tâm Thường Định

TRI ÂN VÀ ĐẢNH LỄ NHỊ VỊ TÔN SƯ
          

Kính dâng nhị vị Tôn Túc Phật Giáo Việt Nam
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THƠ
Từ Đâu? Về Đâu?
Sóng dẫu cao hay nhỏ, nhẹ
Cũng về mặt biển mặt sông
Núi cao cao lắm chập chùng
Cũng từ đất bằng mà lên
Người cao sang, bình thường, thấp hèn
hãy quay về với chữ Tâm!
Bon chen thật nhiều cho có
Bỗng một ngày chỉ tay không
Danh lợi, nhọc nhằn chi lắm?
Bình tâm chấp nhận số phần...
Gieo đón hạt lành Lục Độ**
Mỗi ngày cười hỷ - xả thân.
 
** Lục độ Ba la mật:  Bố thí, Trì giới ,     
Nhẫn nhục , Tinh tấn, Thiền định và 
Trí tuệ. 

Vầng Trán Angkor Nụ Cười Bayon
Những rễ, thân cây vạm vỡ cuồn cuộn 
Mọc trên mái - tường rêu xanh ngàn tuế nguyệt 
Ngôi đền thiêng đứng bao nhiêu thế kỷ 
Những mặt Phật nhắm mắt, vầng trán ưu tư ...
Biết thế gian còn mãi chìm đắm trong âm u
Tội ác, dối tham, si mê, khổ đau, bần hàn

Tất cả các pháp vô thường 
Mong trường tồn Tình yêu Tam Bảo 
Giúp con người qua khổ qua mê 
Cho nhân loại tìm về
Bình yên Tâm 
Chúng sanh nỗ lực sống - tìm tòi 
Thấy ánh sáng Chân -Thiện
Hạt giống tình thương yêu nảy mầm trên khô cằn giữa tình 
người và lòng tham, ích kỷ hay cái ác
Phật từng lòng không yên 
Những dự cảm về tương lai nhân loại 
Lo lắng cho con người không đi tới được:
Niềm tin yêu cho nhau
Và sự cao cả trong sạch, thanh tịnh của tâm linh.

Angkor! Ta mơ một ngày đến 
Dưới chân đền - tượng Phật, tìm đâu đó phảng phất nụ cười hy 
vọng trên những gương mặt trầm lặng 
Cầu chúc tương lai nhân loại trong hi vọng chứa chan
Tình người, hòa bình và hạnh phúc 
Lắng nghe trong thẳm sâu trong âm vang ngợi ca sự kỳ vĩ 
Những nỗ lực dựng xây và tâm trí soi rọi 
Nên công trình trường tồn 
với cả những điều nhắn nhủ gì trên những gương mặt Phật 
Lóng lánh nụ cười bí ẫn Bayon... 

Nhất Chi Mai



58 

B
O

D
H

I C
H

A
R

IT
Y 

FO
U

N
D

AT
IO

N
 | 

w
w

w
.b

od
hi

ch
ar

ity
fo

un
da

tio
n.

or
g

The Three Dharma Seals
Understand Impermanence as the first Dharma Seal,
we welcome changes and learn to let go of the worldly desires.
Understand Non-self as the second Dharma Seal,
we transform our ego and act in accord with the true nature of reality.
Understand Nirvana as the third dharma seal,
we eradicate our afflictions and bring about happiness and peace here and now.

Tam Pháp Ấn
Khi hiểu được Vô thường là Pháp ấn thứ nhất,
ta chào đón sự đổi thay và tập buông bỏ những đam mê thế tục.
Khi hiểu được Vô ngã là Pháp ấn thứ hai,
ta chuyển hóa bản ngã và hành xử đúng với bản chất chân thật của hiện hữu.
Khi hiểu được Niết bàn là Pháp ấn thứ ba,
Ta đoạn diệt phiền não và thiết lập an lành hạnh phúc ngay bây giờ và ở đây.

True Fulfillment
The nature of the human mind 
is to never content,
but to forever search for more outside itself,
 creating immensity of entanglement.
Through mindfulness training
a mind -- when calm and at peace --
realizes what it wants is what it already has;
and it does not want what it does not have.
Here it will find true fulfillment.

Growing Old
As the years have gone by,
we all age.
But those who let the years pass in ignorance,
are but old fools.
Those who strive to fathom the laws of karma,
learning from past mistakes, 
acting in accord with the way things are,
cultivating mindfulness, concentration and insight,
are indeed called the wise.

Thơ Tâm An Hiếu  
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Thơ Tâm An Hiếu  
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Đây là những trang nhật ký tôi đã viết trong chuyến hành hương Ấn Độ mùa hạ 2009 mà 
tôi muốn chia sẻ với các bạn. Ban đầu tôi định viết lên những cảm nghĩ của mình về 
chuyến đi. Nhưng sau khi đọc lại, tôi thấy những dòng chữ ghi vội đó đã nói lên những 

cảm xúc, suy tư chân thành của mình ngay tại chỗ. Vì đã viết ra hơi nhanh, nên lời văn không 
được trau chuốt cho lắm mong các bạn thông cảm và tha thứ.

08/10/09 – Bodh Gaya, Bihar: Bồ Đề Đạo Tràng (BĐĐT), nơi Đức Phật thành đạo, thật trang 
nghiêm, thanh tịnh. Chúng tôi đi bộ từ khách sạn tới và gởi giầy dép ở một tiệm cầm giầy bên 
cạnh bảo tháp. Chúng tôi đi chân không vào BĐĐT và đảnh lễ, tụng kinh, thiền tọa, thiền hành 
quanh những chỗ mà Đức Phật đã từng ngồi thiền định, Kim Cang Tòa, cây Bồ Đề, v.v… Thật 
xúc động khi chính bản thân mình có thể đi và ngồi trên mảnh đất, con đường, sỏi đá mà Đức 
Thế Tôn đã từng ngồi và đi hơn 2500 năm về trước. Chúng con tuy không sanh cùng thời với 
Ngài, không có cơ may nghe lời giáo huấn trực tiếp từ Ngài. Nhưng chúng con có cơ may được 
học tập và thực hành Phật Pháp trong cuộc sống. Chúng con đã cảm thông được sự khổ cực 
mà Ngài đã từng trải qua để tìm chân lý. Thời tiết Ấn Độ thật quá khắc nghiệt, nóng nực và 
những bước chân chúng con đi đều cảm thấy nóng vì nền đất rất nóng. Chúng con cảm nhận 
được lòng thương chúng sanh của Đức Phật. Vì long thương nên chịu bao đau đớn nơi bàn 
chân để đi tìm đạo và hoằng pháp độ sanh.

08/11/09 – Uruvela, Bodh Gaya: 5 giờ sáng chúng tôi trở lại BĐĐT. Không khí buổi sáng ở đây 
thật yên tĩnh, khác với cảnh nhộn nhịp khi các Phật tử khắp nơi tề tựu tham quan, lễ bái. Cái 
không khí đó khiến lòng tôi trở nên lắng đọng lại trong lúc ngồi thiền dưới cây Bồ Đề mặc dầu 
những chú muỗi dễ thương cứ liên tiếp ghé thăm. 

Theo GóT ChÂn phẬT
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Đường đến Khổ Hạnh Lâm khá xa từ BĐĐT, đi xe khoảng 1 tiếng đồng hồ. Tới nơi, khu rừng 
đã không còn nữa chỉ còn lại cái núi đá mà Bồ Tát Tất Đạt Đa đã tu tập trong 6 năm liên tục. 
Cái hang không to lắm và thấp. Trong hang tối không có ánh sáng. Nhìn cảnh khi xưa của 
Thái tử tu tập và hoàn cảnh cực khổ, bần cùng của dân Ấn Độ mới thấy lối sống của mình còn 
quá phung phí. Chúng ta sống để ăn thức ăn ngon, để ngủ, để mặc những quần áo đẹp trong 
khi ở đây có thể nói là ăn để sống. Ngày xưa Đức Phật đi tìm chân lý cứu khổ. Hai ngàn năm 
trăm năm sau chúng con cũng đi lại trên con đường mà Ngài từng đi nhưng không cùng 
mục đích. Tuy nhiên, tôi tin tưởng ai ai trong đoàn hành hương cũng có một cái nhìn mới 
về Đức Phật, Phật Giáo, cuộc sống và mục đích của mình trong cuộc sống. 

08/12/09 –  Gridrakuta, Rajgir: Sáng dậy ra bảo tháp lễ lạy lần cuối cùng 
trước khi rời BĐĐT. Lần cuối nầy mình thật xúc động và thấu hiểu tại sao 
đây là một chốn động tâm. Con cảm nhận được tình thương bao lao 
của Đức Phật. Vì lòng thương nên đã thị hiện ra để giáo hóa cho 
chúng sanh. Cũng cảm nhận và biết ơn các long thần hộ pháp 
đã và đang âm thầm bảo vệ và che chở những thánh tích 
sau những thăng trầm của lịch sử Phật Giáo Ấn Độ. 
Thầm biết ơn người Ấn Độ đã cho mình cơ hội để 
chiêm bái các thánh tích. Và cuối cùng là biết ơn 
chúng sanh, vì nếu không có các chúng sanh đau 
khổ thì các Đức Phật sẽ không thị hiện ra đời.

7 giờ sáng chúng tôi khởi hành đi Vương 
Xá. Đầu tiên ghé thăm Linh Thứu Sơn. Thật 
quý hóa khi được tới chỗ mà Đức Phật đã 
thuyết những bộ kinh quan trọng như 
Pháp Hoa, Bát Nhã, v.v… Chúng tôi 
đi vòng quanh chỗ Đức Phật thuyết 
pháp 3 lần. Con cảm thấy hổ thẹn 
vì con đi mà cứ nghĩ tới sự nóng 
nảy dưới chân. Trong khi đó, 
Ngài đã đi chân không trong 50 
năm hoằng pháp. Chúng con đi 
lên núi bằng ghế kéo trong khi 
Đức Phật phải lên núi bằng con 
đường mòn nguy hiểm. Ngài đi 
lên xuống đâu có mệt nhưng 
chúng con thì hầu hết đều thấm 
mệt. Có lẽ vì tụi con sống trong 
ngục tù sung sướng nên sự tỉnh 
thức còn quá xa vời.

08/13/09 – Vesali, Bihar: Sáng 
dậy đi Tỳ Xá Ly thăm viếng nơi 
đức Phật an cư 3 tháng cuối cùng, 
cũng là nơi thành lập Ni đoàn đầu 
tiên. Cảnh vật đã hư hoại theo thời 
giain. Trời chợt mưa nên không thể 
ghé thăm tháp phân chia Xá Lợi được. 
Tiếc thay! Đáng lý ra chúng tôi phải nên đi 
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bộ tới nơi đó vì chỗ đó không xa cho lắm. Tôi 
nghĩ sợ trời mua dễ bị cảm nên không đi. Cho 
dù bị cảm hay không chúng tôi cũng phải nên 
đi mới đúng. Hôm nay nhìn lại có lẽ đây là điều 
tôi tiếc nhất trong chuyến hành hương. Sự lười 
biếng quả thật là cản trở lớn trong việc tu học.

08/14/09 – Kushinagar, Uttar Pradesh: Thăm 
Câu Thi Na, nơi Đức Phật nhập Niết Bàn và 
chỗ trà ty kim thân của Ngài. Di tích đơn sơ vì 
thành phố tương đối nông thôn. Khung cảnh 
quanh thành phố, cỏ cây đều có một vẻ trầm 
lặng, buồn buồn gì đó như đang nhớ thương 
bóng hình của Đức Phật. Con thật cảm động 
khi nhìn vào tượng Phật nhập diệt của Ngài. 
Trang nghiêm quá! Con cảm thấy buồn vì đã tới 
Ấn Độ quá trễ, khi Phật đã nhập Niết Bàn. Con 
nhớ tới hai câu:

Phật tại thế thời chúng đẳng trầm luân,
Kim đắc nhân thân Phật dĩ diệt độ.

Tạm dịch khi Đức Phật còn sống, chúng con 
còn đắm chìm trong ác đạo. Nay được thân 
người thì Ngài đã không còn tại thế nữa. Tuy 
Phật không còn tại thế nữa nhung giáo pháp 
của Ngài đã được quảng bá khắp năm châu 
bốn biển. Nếu ai có long học hỏi, tìm cầu thì sẽ 
cảm được long từ bi hỷ xả của Ngài qua kinh 
sách và cuộc sống. Trong kinh có nhắc nhở rằng 
“Thân người khó được, Phật Pháp khó nghe.” 
Trước đây con vẫn chưa tin hẳn vào hai câu đó, 
nhưng sau chuyến đi nầy con nhận ra được đó 
là sự thật. Biết bao người dân sống ở ngay trên 
đất Phật mà không hề hay biết gì Phật Pháp, 

thậm chí chưa hề nghe tới Đức Phật. Trái lại họ 
còn phá hoại các Thạnh địa, lợi dụng Phật Giáo 
để tìm kế sinh nhai.

08/15/09 – Kapilavatsu & Lumbini, Nepal: 
Hôm nay đi Nepal thăm nơi Đức Phật giáng 
trần. Trước tiên là thăm thành Ca Tỳ La Vệ. Ôi, 
cảnh vật quá ư hoang lieu. Chỉ còn lại một vài 
viên gạch, có lẽ là nền móng lâu đài năm xua. 
Con đường mòn có nhiều đá chắc là một lối đi 
khi xua. Một dòng nước chảy trong thành có lẽ 
năm xưa Thái tử đã sử dụng. Cảnh vật hoang 
dã, làm tôi nhớ tời mấy câu thơ:

Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo,
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương
Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt
Nước còn cau mặt với tang thương

Thật đúng là “cảnh đấy người đây luống đoạn 
trường”. Một ái buồn man mác khi nhìn cảnh vật 
đổ nát, bỏ hoang của một kinh đô hưng thịnh, 
hùng tráng năm xưa.

Sau đó ghé thăm vườn Lâm Tỳ Ni. Khác với 
Câu Thi Na, ở đây không khí vui nhộn hẳn lên. 
Tôi có cảm giác vui mừng, hân hoan khi vào 
vườn và đảnh lễ tháp thờ dấu chân sơ sanh 
của Ngài. Khác với những nơi khác, ở đây 
những Phật tích được giữ gìn và bảo tồn chứ 
không có tính cách nhân tạo như nhũng chỗ 
khác. Trụ đá Vua A Dục thật đơn sơ nhưng ghi 
khắc lại chỗ Đức Phật Đản Sanh. Công lao của 
Vua A Dục thật vĩ đại và đáng được tôn vinh 
như trong bài Trại Ca của Trại Huấn Luyện A 
Dục—A Dục Vương! Đây là gương. Nghìn sau 
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vẫn còn truyền lưu. Đi dạo quanh khu vườn, 
trong long tôi có niềm vui khó diễn tả được. 
Vui vì được về lại chỗ Đức Phật sinh ra. 

08/16/09 – Jetavana, Shravasti: Tối 6:30, trời 
tạnh mưa và chúng tôi ra tịnh xa Kỳ Viên. Đến 
nơi trời đã tối, không thấy được nên chỉ ghé 
thăm cây Bồ Đề. Cây thật lớn, gấp đôi cây 
ở BĐĐT. Sau đó viếng thăm hương thất của 
Phật. Thật tiếc không ghé thăm tháp thờ Xá 
Lợi củ các tôn giả Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, 
A Nan Đà v.v.. Con thật vui khi được đi chân 
không trên mảnh đất mà Ngài Cấp Cô Độc đã 
phát đại tâm trải vàng mua đất. Con đã đi trên 
mảnh đất mà tấm long mến đạo còn quý hơn 
vàng bạc châu báu. Năm xưa Ngài Cấp Cô 
Độc phát đại tâm bố thí, con nay cũng phát 
tâm tu tập và bố thí cho chúng sanh mọi nơi 
bớt sự đau khổ, bớt oán giận với môi trường 
sồng và những gì họ đang có.

08/17/09 – Sarnath, Varanasi: Sáng dậy khởi 
hành đi Ba La Nai, nơi Đức Phật Chuyển Pháp 
Luân. Không khi thật trang nghiêm. Ngôi bảo 
tháp thật quy mô và còn đứng vững sau bao 
tàn phá của những người ngoại đạo. Con cảm 
nhận một niềm vui, một sự mong muốn tu học 
khi đảnh lễ ở Lộc Uyển. Thật là một nơi thiêng 
liêng. Lộc Uyển là nơi Tam Bảo được thành 
tựu. Thật là cơ duyên cho chúng con khi được 
kết thúc chuyến hành hương đầy lợi lạc tại nơi 
nầy. Phật Pháp Tăng đã phát nguồn từ đây và 
kể từ đây chúng con cũng sẽ đem nhũng gì 
học hỏi được từ chuyến đi nầy vào cuộc sống 
của mình. Chuyến đi nầy khiên con hiểu biết 
được và cảm nhân được tình thương của Đức 
Phật, sử khó nhọc mà Ngài từng đã trải qua. 
Con cảm thấy Phật sao mà gần gũi với mình 
quá!

Ôi quý giá thay những giây phút giao cảm 
thiêng liêng giữa mình với những chỗ mà Đức 
Phật đã từng bước chân lên. Ôi nhiệm mầu 
thay những thời khắc và kỷ niệm đáng ghi dấu 
vào ký ức để mang theo làm hành trang trong 
cuộc sống.

 Mùa Hiếu Hạnh 2009 – Phật Lịch 2553 
Tâm Đức Chủng
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Bodhi Charity Foundation (hereafter re-
ferred to as BCF, or the Organization) is 
a 501(c)(3) charity organization based 

in San Francisco Bay Area. Founded on Oc-
tober 31st, 2018 by a group of philanthropists 
living in Northern California with the vision 
of relieving suffering and improving lives of 
others, the Organization’s mission is to of-
fer humanitarian aid to the underserved and 
help them realize their full potential. This field 
study is structured to begin by presenting the 
problem of practice facing the Organization. 
Next, it gives details of how the problem of 
practice is perceived by other members in the 
Organization. The paper is then followed by 
my perspective on leaders as change agents 
and a proposed action plan for organization-
al change. Lastly, the paper is concluded by 
some final thoughts.

Presenting the Problem of Practice
This section is intended to provide some 

detail of the background of Bodhi Charity 
Foundation, my role in the Organization, and 
its different charity programs. The section is 
then followed by some fact finding that leads 
to the Organization problem of practice.

Background of the Organization
BCF was granted license to operate as 

a non-profit organization in California only 
recently, yet most of its staff have been in-
volved in many charity activities in the North-
ern California region for a number of years. 
As active volunteers for local charity organi-
zations, BCF staff had fundraised to help the 
disadvantaged living in the poorest parts of 

the world, including Vietnam, the Philippines, 
India, Nepal, and Africa; victims of natural di-
sasters; and the homeless in America. Prior 
to forming the Organization, BCF staff had 
travelled on their own budget to recipient 
countries such as Vietnam, India, and Nepal 
for charity mission and hence had been able 
to establish a network of volunteers in these 
countries.

My Role in the Organization
As the founder of BCF, I currently serve as 

its President as well as supervise and control 
the affairs of the Organization. I oversee the 
day-to-day operations; coordinate distribution 
of aid; supervise and manage volunteers; and 
supervise all foreign operations, business ad-
ministration and fund raising. I also serve as 
Chair of the Board and thus preside over the 
Board meetings to set direction and strate-
gies for the future of the Organization.

Organization Products 
BCF fundraises in various ways and seeks 

financial assistance from multiple sources to 
support the following charity programs set 
forth by its Board of Directors (hereafter re-
ferred to as the Board or BoD).

Regular programs. The regular programs 
are category one programs and shall account 
for 80% of the total fund allocated in a given 
year. These programs include (1) educational 
scholarship for students from poor families, 
(2) financial aid to children with disabilities, 
(3) financial aid to the orphans, and (4) natu-
ral disaster relieves.

Rotating programs. The rotating pro-
grams are category two programs and shall 

Bodhi Charity Foundation: 
A Non-Profit Field Study

Northeastern University, Boston, Massachusetts 
Keith (Kiet) Truong
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account for the remaining 20% of the total fund 
allocated in a given year. These programs in-
clude (1) financial aid to terminally ill monas-
tics, (2) restaurants serving free meals to the 
poor, (3) food and clothing for the homeless, 
(4) financial aid to leprosy patients, (5) mobile 
carts for the handicapped, (6) medical equip-
ment for the sick of poor families, (7) food and 
clean drinking water for the poor, (8) poverty 
relieves for the poor in African, (9) poverty re-
lieves for the poor in India, and (10) financial 
aid to the elderly and deserted people. 

Findings Giving Rise to the Organiza-
tion Problem of Practice

As stated above, BCF aims to support four 
different regular programs and a minimum 
of one rotating program in 2019. Based on 
our experience having worked for other non-
profits and our dialogs with the regional reps, 
the Organization would need to fundraise 
$50,000 by 2019 to have adequate funding 
for these programs. This figure is derived 

from the assumptions that each program 
would be allocated roughly $10,000 to be 
called “successful”. Out of the five programs, 
the “children with disabilities” program would 
need funding well above $10,000 level due to 
as many as 500 potential applications to be 
received as projected.

Organization Problem of Practice
Being a newly formed organization, our 

biggest issue at present is how do we raise 
enough funding to support different charity 
programs within the first year in operation.

Problem of Practice as Perceived 
by Others

This section presents various perspectives 
from different members of the staff related to 
the problem of practice the Organization is 
facing. Three interviews were held to discuss 
different areas that need improvement from 
which three distinct themes have been de-
rived, including the problem of funding needs, 
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the need to enhance internal structures and 
adaptability to support effective fundraising, 
and the need to improve public relations and 
marketing strategies to broaden donor popu-
lation.

Funding Needs
Given BCF is a new organization with an 

ambitious charter, it is not surprising that the 
staff including myself are concerned with 
meeting our financial goals. Funding usually 
presents itself as a risk in any new non-prof-
it and hence affects not only BCF goals but 
also its morale and public image. According 
to one volunteer, BCF target funding is nei-
ther small nor large and thus it is entirely pos-
sible that BCF will reach the goal if we keep 
the momentum going by organizing more fun-
draisers as they have been done in the last 
three months since January 2019. One staff 
concurs and adds that BCF has gotten 2019 
off to a great start having organized two fun-
draising events with one in a private venue 
while the other in a public setting. The second 
staff, however, does not have the same hope-
ful tone and thinks our current financial goal 
is a stretch; yet this staff is pleased with what 
the Organization has accomplished, adding 
that people have shown a lot of team work 
and are indeed working well together for BCF 
common cause. Although there seems to be 
a great deal of optimism of what the Orga-
nization can do, much work still needs to be 
done in the coming months as we get ready 
to embark on new fundraisers and learn to 
adapt to the external environment.

Internal Structures and Adaptation to 
Support Effective Fundraising 

With the issue of funding needs acknowl-
edged, staff and volunteer identify a few areas 
within the Organization that can be improved 
upon; the two areas being mentioned as very 
critical are (1) recruiting more volunteers, and 
(2) organizing more fundraisers. While re-
cruiting more volunteers is tied to BCF public 
relations and marketing strategies, BCF staff 

must take active roles in reaching out to non-
members and ask for support. One volunteer 
suggests BCF staff and members must be 
clear about its mission because this helps 
communicate our cause effectively and cre-
ate a “sense of urgency” in change leaders as 
proposed in Kotter and Cohen (2012). Other 
staffs add the importance of team bonding 
and go as far as getting team members on 
a charity trip to Vietnam. One staff stresses 
not to stretch the team out and focus the next 
two to three months on “stabilizing our struc-
tures” to have a strong and solid foundation. 
The other staff emphasizes the importance 
of building solid data and statistics of those 
who need helps and using them as marketing 
tools for fundraising while making an effort to 
bring in credible and trustworthy members. 
It is recommended that there is a system to 
recognize those who have gone above and 
beyond the calls of the Organization. With 
regard to fundraisers, all staff and volunteer 
concur that the Organization needs to orga-
nize more fundraising events. One volunteer 
sees the needs of BCF to clarify roles and 
responsibilities to help volunteers coordinate 
better at the fundraisers. One staff suggests 
building lasting relationships and earning the 
trust of local spiritual leaders while the other 
staff proposes fundraising in different cities 
within Northern California vicinity such as 
Hayward, San Jose, Oakland, Sacramento, 
and San Francisco if resources permit. While 
these ideas are not totally brand new, they af-
firm my conviction of what the Organization is 
capable of doing and help me as the organi-
zation leader build more confidence and see 
into the future in what BCF can do for those 
in need.    

Public Relations and Marketing Strate-
gies to Broaden Donor Population 

This last theme of broadening our donor 
base is probably the most critical for the Or-
ganization to survive and thrive in the com-
ing months and years. Being a non-profit and 
none of our staff receives any compensation, 
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we rely on our donors for funding to meet 
the needs of the different charity programs. 
One volunteer proposes building a dedicat-
ed team equipped with the right knowledge 
to reach out to large private foundations that 
offer grants such as Bill and Melinda Gates 
Foundation, Chan Zuckerberg Initiative, or 
Bezos Family Foundation. While one volun-
teer and one staff see distributing quarterly 
newsletters to donors to keep them up to date 
as crucial, the other staff suggests tapping 
into business people we know and network-
ing to have them as BCF sponsors using the 
power of internet such as the Organization 
Facebook page or website. One staff advo-
cates using advertisements on local radio or 
TV programs as a way to reach new popu-
lation and updating the Organization website 
more regularly to make it more appeal to new 
volunteers and attract more donors. There is 
suggestion for BCF staff to look into commu-
nity calendar and find out if there are any lo-
cal events that BCF can participate and build 
more programs to help the Organization ap-
ply for government grants. While the above 
ideas and suggestions are extremely useful 
and some are not entirely new, BCF as a new 
non-profit will not want to miss out on any one 
of these ideas; yet more importantly, BCF will 
prioritize the most practical ideas given its 
current scarce resources in order to keep the 
Organization moving strongly into the future.

Recap
Three common themes have been cap-

tured from the interviews with members of the 
staff. Firstly, the issue of funding in order to 
support different charity programs is acknowl-
edged as a challenge for rest of the year of 
2019. Secondly, there are areas that BCF 
should be working on in the coming months 
to stabilize and solidify our organization struc-
ture to prepare us to meet reality. Lastly, there 
is a tremendous amount of opportunities lying 
ahead of us as we work to improve our mar-
keting channels and public relations which will 
enable us to penetrate into new populations 

and attract new donors. Addressing the sec-
ond and third issues is fundamental to boost 
funding for the different charity programs and 
thus the problem of practice.

My Perspective on Leaders as 
Change Agents

 The ancient philosopher Heraclitus 
once stated, “You cannot step in the same 
river twice.” In today’s organizations infused 
with top-down, hierarchical, and bottom-up, 
grassroots work structures, change manage-
ment is a requirement for organizational suc-
cess. Thomas, Sargent, and Hardy (2011) de-
scribe organizational change to be “endemic, 
natural and ongoing . . . as actors engage in 
the process of establishing new meanings 
for organizational activities” (p. 22). Organi-
zational change is thus one of the most en-
during issues that leaders in both public and 
private sectors have to deal with every day. 
With the advent of the Internet and the ever-
increasing sophistication of technology, cus-
tomers are now becoming fickler than ever. In 
non-profit space, donors and volunteers can 
have infinite options at their fingertips and 
thus have grown increasingly more selective. 
The changes in market requirements to com-
pete are evolving so quickly that organization 
leadership is struggling to stay ahead of the 
course. This demands change management 
be interwoven as part of the overall business 
fabric in order for an organization to stay 
competitive and sustain its business readi-
ness to survive and prosper. Fernandez and 
Pitts (2007) reveal that leading change is one 
of the most important and difficult leadership 
responsibilities. As such, leaders today must 
understand that although change is difficult, 
not changing is fatal. Not only must leaders 
be willing and capable of tackling change 
head-on, they must also be change agents 
for the organization, or face extinction. 

“Organizational Becoming” and the 
Problem of Resistance to Change

Most organizations today in large part are 
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still guided by traditional leadership. This lead-
ership style is infused with top-down, hierar-
chical structures that can sometimes prove 
ineffective due to the lack of empowerment 
on the part of followers. Yet theoretical devel-
opments of organization studies have recent-
ly turned to a perspective referred to as “orga-
nizational becoming”. This view presents two 
aspects of organization. First, organizations 
are not “fixed entities”, but are “unfolding en-
actments”; and second, organizations are 
“contingent upon language” (Thomas, Sar-
gent, and Hardy, 2011, p. 22).  Effective orga-
nizational change then involves the dynamic 
negotiations of meaning between senior 
managers and middle managers (ibid), which 
can engender generative forms of dialog and 
productive conversations; and the manage-
ment of resistance to change.  It is important 
that everyone be educated and understand 
that change programs are not “the realiza-
tion of a management plan” but something in 
which everyone should have a vested inter-
est. This “multiauthored” process perspective 
would shift people’s attitude in the change 
circle away from a passive stance to a more 
proactive one, thereby helping to ameliorate 
the resistance to change.

Relationship of Organizational Re-
sources and Change

Shin, Taylor, and Seo (2012), in quoting 
Herold and Fedor (2008), refer to organiza-
tional change as “alterations of existing work 
routines and strategies that affect a whole or-
ganization” (p. 727). In such a mindset, em-
ployees often see change as “intrusive” and 
“disruptive” to their daily routines because of 
the “increased workload” perceived as a re-
sult of the change. Such a negative reaction 
can be amended by management (i.e., those 
with authority) building up their individual re-
sources prior to the start of a change process, 
which can then be used to “reduce the strains 
and stresses often associated with organiza-
tional change, as well as to fuel employees’ 
commitment to it” (Shin, Taylor, & Seo, 2012, 

p. 728). By taking this “preemptive” action, 
management can transform what may be-
come employees’ negative reaction to a posi-
tive impact on employees’ attitude and behav-
iors toward change, thereby producing more 
desirable organizational level outcomes.

Relationship of Employees’ Emotions 
and Commitment

Organizational change can occur due to 
“internal or external causes” and “in different 
types” (Klarner, By, & Diefenback, 2011, p. 
332). The three dimensions of organizational 
changes are cognitive, emotional, and inten-
tional (Piderit, 2000), of which emotion-orient-
ed change can influence how employees deal 
with a given task (Klarner et al., 2011). In my 
charity organization where none of our staff 
receives any compensation, emotional di-
mension plays a vital role to motivate our staff 
and volunteers and emotion-driven behaviors 
become important in our interaction between 
members but also members to non-members 
or donors. Thus, emotions are closely tied to 
the commitment that our staff and volunteers 
have with the organization.

Further, Klarner et al. (2011) classify emo-
tions as positive emotions such as joy and 
excitement, or negative emotions such as 
fear and grief (p. 333). Through my interac-
tions with staff and volunteers, I realize there 
is much work to be done in the Organization, 
especially my role as president, to elicit the 
best attitude and behaviors from members 
of the staff and connect them to the positive 
emotions such as joy and a sense of satisfac-
tion from the work we do in order to raise the 
overall level of commitment to the Organiza-
tion.

The Role of Mindfulness in Leading Or-
ganizational Transformation

Mindfulness is “the ability to bring all of 
our awareness to the world around us in the 
present moment and as non-reactively, as 
non-judgmentally, and as openheartedly as 
possible” (Kabat-Zinn, 2015, p. 1481). Mind-
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fulness is thus an interpersonal skill that both 
leaders and followers in this knowledge era 
should develop. Findings in Aviles and Dent 
(2015) indicate that mindfulness has a strate-
gic and operational benefits and thus foster-
ing change in organization. Mindfulness can 
further be utilized as a strategic imperative for 
dealing with change and may have far reach-
ing consideration in areas such as problem 
solving, decision-making, role conflict and 
organizational ethics, diversity, and emotions 
(ibid). These findings have been found to be 
exceedingly encouraging to my plan of in-
corporating daily mindfulness practice to the 
work we do to help us lead a more fulfilling life 
both personally and in the organization. 

Proposed Organizational Change
This section is intended to provide a brief 

description of underlying principles that guide 
my leadership practice, which I feel is helpful 
for others to understand as they follow BCF 
developing trends. The section then presents 
my proposed plan for both short term and 
long term organizational change that will take 
place in the months and years to come.

Toward a Self-Transforming and Holis-
tic Mindset

A self-transforming mind transcends be-
yond being independent to being interdepen-
dent (Petrie, 2014). Thus leaders with this 
mindset seek to shift their perspective from 
that of an achiever to that of a collaborator 
and expand their view of the organization from 
a short- or medium-term position to a long-
term one. They see patterns and connections 
making the complex system rather than indi-
vidual parts. Under this paradigm, change is 
viewed as a collaborative process and suc-
cess means realization of a shared vision. 
Uncertainty and ambiguity are thus accepted 
as the norm; learning, adaptability and shar-
ing knowledge across boundaries are a must 
(ibid). A holistic mindset, on the other hand, 
calls attention to the dynamics of a leader’s 
internal landscape to aid leadership develop-

ment (Ruderman, Clerkin, & Connolly, 2014). 
Under the holistic lens, leadership is beyond 
competency model, yet it includes elements 
of the inner existence of leaders such as in-
ner content, circuitry, and conscious engage-
ment in addition to their outward behaviors. 
Here, mindfulness practice is a great tool to 
help leaders navigate their relationality with 
the outside world (ibid) and thus allows us ac-
cess to our inner resources for healing, grow-
ing, and transforming. 

Short Term Changes
The following areas have been identified as 

ones that need to be worked on or improved 
upon in the next three to nine months.

Clarity of the Organization mission. The 
ability for members of the staff and volunteers 
to know the Organization mission by heart is of 
paramount importance in order to effectively 
communicate our cause with non-members. 
Understanding and being able to communi-
cate the Organization’s mission without am-
bivalence helps build confidence in members 
and establish a common ground upon which 
other meaningful work can be built and with-
out which members may “cling to reasons for 
resistance” (Gilley, Gilley, & McMillan, 2009, 
p. 79). This task will be mine to keep mem-
bers of the staff and volunteers informed of 
the Organization’s mission.

Building a reward system. Given BCF is 
a charity organization and none of the staff 
receives any financial compensation, the 
reward system is intrinsic by nature where 
leaders “secure desired results through a 
compensation and reward philosophy that 
recognizes employees for the right perfor-
mance” (Gilley et al., 2009, p. 82). This task 
will be mine to establish certificate of recogni-
tion and/or small gift cards as a token of ap-
preciation to those who go above and beyond 
the call of duty.

Regular team bonding. Team bonding 
leads to trust, and trust is essential to orga-
nizational success because a trusting climate 
boosts collective performance by fostering 
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team work and cooperation (Yukl, Gordon, 
and Taber, 2002). Here, I will work with unit 
leaders to propose ways for team to meet in-
formally in open environments where mem-
bers are free to express their thoughts and 
longings and “let their hair down”.

Clarity of roles and responsibility. Clear 
roles and responsibilities help members ef-
fectively engage and contribute to the organi-
zation in areas in which they have vested in-
terest that “binds [them] to a course of actions 
deemed necessary for the successful imple-
mentation of a change initiative (Shin, Taylor, 
and Seo, 2012, p. 727). As such, I will work 
with members of the staff and the Board of 
Directors to improve on this area, especially 
roles and responsibilities of volunteers at fun-
draising events.

Building sound statistics to attract do-
nors and volunteers. Being a new organiza-
tion, this task seems nontrivial yet it is an ab-
solutely necessary undertaking. Again, I will 
work with unit leaders to build a data-driven 
profiling database of those who need help 
and communicate it to donors to help make 
our fund drives more successful.

Stabilization of organization structures. 
As a non-profit having been in existence for 
only four months, we are still learning to adapt 
to the changing environment. According to 
Fernandez and Pitts (2007), the ability to fa-
cilitate adaptation to a changing environment 
is a mark of effective leadership. Our internal 
work units are thus built and will continue to 
be built to best respond to the external needs. 
In this regard, I will work with members of the 
staff to strengthen the recruiting function and 
fundraising committee.

Fundraising in different cities. Fundrais-
ing has by far been the most effective way 
to generate revenue and promote our cause. 
Since January of this year, BCF has suc-
cessfully organized one fundraising event 
in Hayward, CA; and another fundraising/
promotional event at a local Lunar New Year 
Festival in San Jose, CA. Our plan of record 
is to issue the annual publication by April-May 

timeframe followed by another fundraiser in 
San Jose, CA on June 8th; and we will eval-
uate the possibilities of fundraising in other 
vicinity cities such as Oakland, Sacramento, 
and San Francisco.

Long Term Changes
The following areas have been identified as 

ones that need to be worked on or improved 
upon in the next nine months and beyond.

Organization website. The ability to com-
municate and to do so regularly and openly 
will lead to productivity and satisfaction for 
both employees and customers (Gabriel, 
2010). For a non-profit like BCF, employees 
and customers literally means members of 
staff, volunteers, donors, and grant recipi-
ents. It is no doubt that a website can have 
a powerful effect in disseminating corporate 
news and reports. However, it is felt that BCF 
current website is not on par with that of other 
similar non-profits. This area of Organization 
website upgrade will be a joint effort of BCF 
technical team with inputs from members of 
the staff and myself as the driver.

Quarterly newsletter. Newsletter is an ef-
fective means to update BCF donors and ask 
for donation. It is also another way to reach 
out to those who do not have access to our 
Organization website. If publishing one quar-
terly newsletter is not possible, the Organiza-
tion will issue annual publication preferably 
before the start of the fund drive season.

Acquisition of business sponsorship. 
Business sponsorship brings in extra income 
but also helps to spread our cause. Although 
the work has started, the scope has been lim-
ited to a few friends of members of the staff. 
Moving forward, BCF will benefit significantly 
if members of the staff take an active role in 
promoting the cause with our business part-
ners through various channels such as Orga-
nization website, Facebook page, quarterly 
newsletter, annual publication, etc. Again, 
I will remind members of the staff and per-
sonally engage in this endeavor if and when 
needed.
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Building a dedicated team to apply for 
grants. Government and private grants ex-
ist for the benefits of those whose work is to 
provide public services and/or stimulate the 
economy. There are different types of grants 
and BCF would benefit greatly if we have this 
expertise onboard. As such, I will work with 
the Board to propose a new committee dedi-
cated to inquiring into this emerging area and 
reporting back to us what BCF needs to do to 
qualify for such grants.

More public relations. This is a domain 
that involves advertisement on TV, local ra-
dio stations, community calendar, etc. We 
will start out with providers that offer such 
services free of charge; and later if our bud-
get allows, we will work with larger providers 
that charge a fee but can relay our cause to a 
larger population.

Earning trust of local communities. As 
a charity organization, we need not only the 
support of donors but also that of local com-
munities. As such, diversity management and 
embracing an inclusive culture will play a vi-
tal role in advancing our cause. Ashikali and 
Groeneveld (2015) find positive relationships 
between diversity management and employ-
ees’ affective commitment and between a 
culture of inclusiveness and employees’ af-
fective commitment. This finding is a good 
news for BCF as we continue to build strong 
alliance with other non-profits in the region.

Mindfulness practice. Leaders today are 
expected to do more with less and get more 
done in less time. They are confronted with 
increasingly complex and ever-changing 
business landscape, are often expected to be 
on 24/7 and overloaded with information, and 
often have to face these challenges in work 
environments that are filled with distractions 
(Hougaard, Carter and Coutts 2016). With-
out proper methods, it is very easy for lead-
ers to become overwhelmed, over-stressed, 
ineffective, and eventually to get burned out. 
Mindfulness practice helps leaders in areas 
such as problem solving, decision making, 
role conflict and organizational ethics, diver-

sity, and emotions (Aviles & Dent, 2015). As 
a mindfulness practitioner, I can attest what 
Aviles and Dent (2015) have claimed and will 
encourage BCF staff to undertake this prac-
tice.

Building strong financial management. 
This last long term change is by no means 
the least important. Having a strong financial 
management not only ensures trust among 
donors but also helps in guiding our opera-
tional activities. It has been the Organization 
objective to recruit more talents to join our fi-
nance committee and I will continue to do so 
until our objective is met.

Final Thoughts
In this paper, I presented BCF problem of 

practice by first giving a background of the 
Organization, my role in the Organization, 
the different charity programs, and facts giv-
ing rise to the problem of practice. I then re-
vealed how the problem was perceived by 
other members in the Organization that link 
the issue of funding needs to BCF internal 
structures and adaptability to support effec-
tive fundraising, to BCF public relations and 
marketing strategies to broaden its donor 
population. Next, I discussed my perspec-
tive on leaders as change agents, specifically 
the topics of “organization becoming” and the 
problem of resistance to change, the relation-
ship of organizational resources and change, 
the relationship of employees’ emotions and 
commitment, and the role of mindfulness in 
leading organizational transformation. After 
that, I gave details of my leadership principles 
and proposed action plan for both short term 
and long term organizational change. While 
the list of organizational change may be long, 
my view is that this is but a continuous im-
provement process for the benefits of those 
who receive BCF grants but also those who 
engage in the change because of the immea-
surable intrinsic rewards associated with it. 
It is our hope that what BCF has set out to 
do will not only relieve suffering and improve 
lives but also influence those around us and 
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thus serves as a powerful message as we seek 
to re-examine the meaning of human endeav-
ors, the pursuit of happiness, and the quest for 
a good life.
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California, April 20, 2019
Hello Keith,
Cho cô An góp một chút vào thiện tâm 

của Keith nhé. Chúc sức khỏe và bình an.
Thân mến,
Cô An Võ

Cali, 2/13/2019
Hello Kiệt,
Gia đình anh chị cũng ở gần San Jose, 

cũng biết Kiệt qua Facebook, và biết Kiệt có 
chương trình giúp học sinh nghèo ở Huế.

Tấm check này là của hai đứa sinh viên 
Lynn Tran và Nhi Bùi. Chị khuyến khích tụi 
nó giúp đỡ cho học sinh nghèo ở Huế mình. 
Không biết nhiêu đây ít hay nhiều cho mỗi 
năm. Vậy mong Kiệt hoan hỉ!

Email của chị là sandraxxxxx@yahoo.com
(Nếu có chương trình gì đặc biệt thì gởi cho chị qua email cũng được.) Sau khi em cash 

tấm check [thì] chị biết là Kiệt nhận Donation Fund được rồi. Nếu có lần sau chị sẽ chuyển qua 
PayPal cho tiện. Vậy ha!

Sandra

 From: Kiet Truong <mrkeithtruong@gmail.com>
Date: Sun, Sep 2, 2018 at 3:41 PM
Subject: Our New Charity Organization

Hello Everyone, 
I hope you are having a great time celebrating Labor Day Weekend with family and friends!
As you have been aware, we are in the process of learning and establishing the new or-

ganization. Over the past months, we have received tremendous support from all directions, 
including that of quý Sư and Cộng tác viên in Vietnam, and I have found this very encouraging!

Our next milestone is to incorporate the organization, i.e., register our organization as a 
public charity and get tax exempt status. 

 Now I would like to share with you what I have in mind about our new charity organization 
(my own thinking as well as feedback from some of the folks I interacted).

Nh
ịp Cầu Trao Đổi
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New Organization Is a Public Charity.
•  Tax exempt with 501(c)(3) status.
•  Total voluntary work; no compensation.
•  No minimal revenue requirement (vs. $250,000 of private foundations).
•  Public charity / public foundation.
•  Must meet requirements of section 509(a) of the IRS.
•  Required to prove most funding comes from public support (fundraising events, online 
donation, monthly donations).
•  Governed by a (diversified) board of directors reflective of the constituency it serves. The 
majority of the board must not be related by marriage or blood. 
Name of Organization:
•  Bodhi Philanthropy / Bồ Đề Phụng Sự (#1)
•  Bodhi Philanthropic Foundation / Hội Bồ Đề Phụng Sự (#2)
•  Bodhi Service Foundation / Hội Bồ Đề Phụng Sự (#3)
•  Humanity Service Foundation / Phụng Sự Nhân Đạo (#4)
I'm leaning toward #1. 
Mission Statement:
1.  Serving individuals and families most in need in the poorest parts of the world (14 words) 
2.  Serving individuals and families in the poorest parts of Vietnam and the world (13 words)
3.  Cannot use "Serving individuals and families in the poorest parts of  the world" (care.org 
mission statement)
Please let us know your thoughts.
Categories:
1.  Educational scholarship
2.  Children with disabilities
3.  Others (on rotating basis)
     1.  Orphans
     2.  Victims of natural disasters
     3.  Africa poverty relief
     4.  Bicycles
     5.  Leprosy patients
Please let us know your thoughts. 
Good reference sites:
https://www.foundationsource.com/learn-about-foundations/what-is-a-private-foundation/
https://grantspace.org/resources/knowledge-base/starting-a-nonprofit/ 
Please look over the two links above (and others you deem fit) and share with us (or me if 

you prefer) your thoughts. As stated our next milestone is to incorporate the organization such 
that we can start fundraising and making a difference. 

May you and your family be well, happy and safe. With Gratitude,
Kiet Truong
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 From: Kiet Truong <mrkeithtruong@gmail.com>
Date: Sat, Apr 13, 2019 at 6:21 PM
Subject: Từ Thiện Việt Nam 30/6-14/7
To: <hhtbd@googlegroups.com>
Cc: <truchong@yahoo.com>, Kiet Truong <mrkeithtruong@gmail.com>

Kính bạch chư Tôn Đức,
Kính thưa quý Cộng Tác Viên và quý Anh Chị Em. 
Trong mấy tháng qua kể từ ngày thành lập 31/10/2018, Hội Hướng Thiện Bồ Đề đã liên tiếp 

có nhiều sự kiện như Ngày Phát Quà cho Người Vô Gia Cư, Tiệc Chay Gây Quỹ tại Hayward, 
Tham Gia Hội Chợ Tết tại San Jose; và sắp tới đây là Đặc San Hướng Thiện Bồ Đề 2019, Tiệc 
Chay Gây Quỹ tại San Jose 8/6/2019. Hội cũng đã bắt đầu nhận được nhiều Đơn Xin Học 
Bổng và Đơn Xin Trợ Cấp cho các Em Khuyết Tật, Mồ Côi. Hiện tại chị Thuần Hiếu và Ban 
Xét Duyệt đang tổ chức lại đơn của các em nhằm giúp việc xét duyệt có nhiều hiệu quả và kịp 
thời gởi về cho các em thông qua quý Cộng tác viện mỗi năm hai lần (30/6 và 30/12) như đã 
thông báo. 

Để thắt chặt tinh thần cộng tác làm từ thiện giữa Hội và quý Cộng tác viên cũng như Phát 
Triển Mạng Lưới Cộng Tác Viên tại Việt Nam, mùa Hè này con sẽ lấy phép tại cơ quan hai 
tuần (30/6-14/7) để về Việt Nam gặp gỡ quý Cộng tác viên và cùng phân phát quà cho các em. 
Con hy vọng sẽ được gặp gỡ và giao lưu với quý Cộng tác viên cũng như các em được Hội 
trợ cấp và đồng thời gặp gỡ thêm quý Cộng tác viên mới nhằm làm cho công việc từ thiện của 
Hội ngày càng được phát triển. 

Nhân đây, con xin được trình bày rõ ràng rằng con và quý Anh Chị Em tham gia trong 
chuyến từ thiện này sẽ trả hết mọi chi phí như vé máy bay, thuê bao xe, khách sạn, ăn uống, v. 
v.  Mục đích chính của chuyến đi là (1) đem quà của Hội về trao tận tay cho các em khuyết tật, 
mồ côi, con nhà nghèo học giỏi, cũng như những trường hợp khác nêu ra trong Bốn Chương 
Trình Chính và 10 Chương Trình Phụ của Hội; và (2) kết nối thêm quý Cộng tác viên và Phát 
triển Mạng lưới của Hội. 

Ngưỡng mong sự giúp đỡ của chư Tôn Đức, quý Cộng tác viên và quý Anh Chị Em. 
Kính chúc chư Tôn Đức, quý Cộng tác viên và quý Anh Chị Em Vô Lượng An Lạc. 

Kính mến,
Trương Quý Anh Kiệt
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Hội Hướng Thiện Bồ Đề xin chúc mừng thành viên Trần Thị Khánh Hiền đã tốt 
nghiệp Bác sĩ Y Khoa tại School of Medicine and Public Health trực thuộc University of Wisconsin–

Madison. 

Khánh Hiền sẽ thực tập tại bệnh viện của SUNY Upstate Medical University theo ngành: 
Obstetrics/Gynecology. 
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        DEPARTMENT OF THE TREASURY                                                               
        INTERNAL REVENUE SERVICE                                                                 
        CINCINNATI  OH   45999-0023                                                              

                                                        Date of this notice:  10-31-2018    

                                                        Employer Identification Number:     
                                                        83-2391908                          

                                                        Form:  SS-4                         

                                                        Number of this notice:  CP 575 E    
            BODHI CHARITY FOUNDATION INC                                                        

3283 FLORESTA DR                                                                                
SAN JOSE, CA  95148                         For assistance you may call us at:  

                                                        1-800-829-4933                      
                                                                                                 
                                                                                                 

                                                        IF YOU WRITE, ATTACH THE  
                                                   STUB AT THE END OF THIS NOTICE. 
                                                                                                 

                     WE ASSIGNED YOU AN EMPLOYER IDENTIFICATION NUMBER                           

Thank you for applying for an Employer Identification Number (EIN). We assigned you 
EIN 83-2391908. This EIN will identify you, your business accounts, tax returns, and 
documents, even if you have no employees. Please keep this notice in your                  
permanent records.                                                                         

When filing tax documents, payments, and related correspondence, it is very                     
important that you use your EIN and complete name and address exactly as shown above.                
Any variation may cause a delay in processing, result in incorrect information in your               
account, or even cause you to be assigned more than one EIN. If the information                     
is not correct as shown above, please make the correction using the attached tear-off                
stub and return it to us.                                                                       

When you submitted your application for an EIN, you checked the box indicating             
you are a non-profit organization.  Assigning an EIN does not grant tax-exempt status           
to non-profit organizations.  Publication 557, Tax-Exempt Status for Your                       
Organization, has details on the application process, as well as information on                 
returns you may need to file.  To apply for recognition of tax-exempt status under              
Internal Revenue Code Section 501(c)(3), organizations must complete a Form                     
1023-series application for recognition.  All other entities should file Form 1024 if           
they want to request recognition under Section 501(a).                                     

Nearly all organizations claiming tax-exempt status must file a Form 990-series            
annual information return (Form 990, 990-EZ, or 990-PF) or notice (Form 990-N)                  
beginning with the year they legally form, even if they have not yet applied for or             
received recognition of tax-exempt status.                                                 

Unless a filing exception applies to you (search www.irs.gov for Annual Exempt             
Organization Return:  Who Must File), you will lose your tax-exempt status if you fail          
to file a required return or notice for three consecutive years. We start calculating          
this three-year period from the tax year we assigned the EIN to you. If that first             
tax year isn't a full twelve months, you're still responsible for submitting a return           
for that year. If you didn't legally form in the same tax year in which you obtained           
your EIN, contact us at the phone number or address listed at the top of this letter.      

For the most current information on your filing requirements and other important           
information, visit www.irs.gov/charities.                                                                                                          
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(IRS USE ONLY)    575E                10-31-2018  BODH  O  9999999999  SS-4 

IMPORTANT REMINDERS:                                                                       

* Keep a copy of this notice in your permanent records.  This notice is issued only               
one time and the IRS will not be able to generate a duplicate copy for you.  You                
may give a copy of this document to anyone asking for proof of your EIN.           

* Use this EIN and your name exactly as they appear at the top of this notice on all              
your federal tax forms.                                                                      
*  Refer to this EIN on your tax-related correspondence and documents.                

* Provide future officers of your organization with a copy of this notice.           

Your name control associated with this EIN is BODH.  You will need to provide            
this information, along with your EIN, if you file your returns electronically.                

If you have questions about your EIN, you can contact us at the phone number or            
address listed at the top of this notice.  If you write, please tear off the stub at            
the bottom of this notice and include it with your letter.  Thank you for your                  
cooperation.                                                                               

                               Keep this part for your records.     CP 575 E (Rev. 7-2007)   

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

Return this part with any correspondence                                                        
so we may identify your account.  Please                                    CP 575 E            
correct any errors in your name or address.                              9999999999                                                                                   

Your Telephone Number  Best Time to Call  DATE OF THIS NOTICE:  10-31-2018               
(     )      -                            EMPLOYER IDENTIFICATION NUMBER:  83-2391908    
_____________________  _________________  FORM:  SS-4              NOBOD                 

       INTERNAL REVENUE SERVICE                            BODHI CHARITY FOUNDATION INC          
       CINCINNATI  OH   45999-0023                         3283 FLORESTA DR                      
                                                           SAN JOSE, CA  95148                   
                                                                                                                                                            



80 

B
O

D
H

I C
H

A
R

IT
Y 

FO
U

N
D

AT
IO

N
 | 

w
w

w
.b

od
hi

ch
ar

ity
fo

un
da

tio
n.

or
g

2019
Sa Di Thông Đạo    100
Trương Quý Anh Tài    450
Trương Thanh Nhạc    150 
Lê Minh Nhuận & các con   100
Võ Thị Đính     100
Lê Thị Minh Ngọc    100
Lê Thị Chanh       50
Trương Thị Hạnh      80
Phật tử Chùa Phổ Từ     24 
Ngô Thị Hạnh     130
Nguyễn Thị Đôi      50
Trịnh Huệ       50
Lữ Chánh Hùng      50
Trần Thị Tú       50
Quảng Ngọc       20
Bà Đào       30
Hoàng        50
Su Phan       50
Pauline Thái       50
Như Tiên     100
Thuận      100
Linh        20
Hương       50
Nguyễn Thị Kim Liên             1000 
Cô Toàn       20
Đỗ Quang Ngọc (Quảng Tánh)  150
Nguyễn Thị Loan Anh     50
Cô Hương (Duyên Ngọc)     20
Richard Phạm    250
Amy Trần     100
Hậu Đặng     200
Mỹ Hạnh Đào     100 
Vivian Chan       50
Kim Liên Nguyễn    100
Vicky Nguyễn     100
Amy Nguyễn       50
Toàn Nguyễn     100
Tracy Thảo Nguyễn      50
Quang Đỗ     100
Đàm Ngọc Trí     400
Mai Trần       50
Trân Nguyễn       30
Ngọc Tín Jewelry    800
Ẩn Danh     300
Cô Ngọc Lan              1000
Bác Trần Trọng Khoái     50
Phật tử Chùa Phổ Từ   120

Thầy Thích Từ Lực    300
NgaLy Frank, p/d Diệu Minh   100
Quang Tương      50
Kim Vân Hoàng    100
Mai Tuyền       50
Hà Võ        50
Thu Thị Lê     100
Quảng Hoa Linh      50
Quảng Hảo (Hayward)     20
Phong Trần       50
Catherine Hân    100
Hộp Donation     284
Thư Pháp Võ Việt Tuấn   225
Raffle       100
Thu Võ      100
Trương Mỹ Châu & Hoàng Tâm  750
Hoa Dương     200
Tường Nguyễn    100 
Trần Ngọc Thảo    200
Hộp Donation Hội Chợ Tết   834
Quầy Ẩm Thực Hội Chợ Tết            3965 
Dylan Trần     200
Amy Thư Trần    200
Mai Trần (Galaxy Nails and Spa)    90
Nguyên Trần       50
Keith Trương     100
Rebecca Lưu              1000
Anh Trần, p/d Thuần Tiến   200 
Thức Ăn dư     290
Thu Hương Trần    300
Hồng Trúc - Vinh Hà    900
Lexann Pharmacy    300
Hồng Minh Traveler    200
Tully Health Center    300
Tiệm Vàng Kim Anh    100
Kim Loan Healthcare & Cosmetics  120
Khải Toàn Jewelry    120
BV Jewelry     120
Bobby K. Salon    120
Euro Delights       65
Perfect Sign       65
Di Lặc Vegetarian Cuisine     65
Nguyễn Yến TB, p/d Đức Ẩn    30
Lê Thị Lâm Ngọc      30
Trần Thị Kim Đôn      50
Phạm Thị Phú      50

Phương Danh Ủng Hộ 01/01 - 05/31 
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2019
I. Phần Thu: $19,937

-  Gây quỹ tại-Hayward (1/20/19)                                                          $9,103
-  Gây quỹ tại Hội Chợ Tết Kỷ Hợi - San Jose                                       $7,399
-  Ủng hộ từ những nhà tài trợ qua thư                                                $1,700      
-  Ủng hộ quảng cáo trên Đặc San 2019                                                 $1,375
-  Ủng hộ chương trình “Bát cơm nghèo Việt Nam”                                $360       
                                                                      

II. Phần Chi: $7,133  
-  Chi phí tổ chức tiệc gây quỹ tại Hayward                                           $1,359
-  Chi phí tổ chức gây quỹ tại Hội chợ Tết                                           $3,488
-  Chi phí sinh hoạt của Hội                                                                    $2,286
                  

III. Kế toán:
                                                                      

Tổng Thu: $19,937
Tổng Chi: $7,133
Còn lại: $12,804

 Tổng Thu Chi Từ Thiện Năm
 Từ tháng 1 đến tháng 5

H
ỘI H

Ư
Ớ

N
G TH

IỆN
 BỒ ĐỀ | P. O. Box 730008, San Jose, CA, 95173, USA



82 

B
O

D
H

I C
H

A
R

IT
Y 

FO
U

N
D

AT
IO

N
 | 

w
w

w
.b

od
hi

ch
ar

ity
fo

un
da

tio
n.

or
g

HỘI HƯỚNG THIỆN BỒ ĐỀ
Giúp đỡ những người hoạn nạn, bệnh tật, nghèo đói và nuôi dưỡng tâm bồ đề 
trong công việc từ thiện với tôn chỉ Từ Bi, Trí Tuệ. 
Hội Từ Thiện (501)(c)(3); Tax ID # 82-2391908
Check xin đề: Bodhi Charity Foundation, P.O. Box 730008, San Jose, CA 95173

Bodhi Charity Foundation

THƯ CẢM TẠ
(Tiệc Gây Guỹ Từ Thiện Hayward và Hội Chợ Tết San Jose, 2019)

     Kính Bạch Chư Tôn Lãnh Đạo Tinh Thần Các Tôn Giáo.
     Kính Thưa Quý Thiện Hữu Tri Thức, Quý Đạo Tràng, Quý Đồng Hương, Hội 
Đoàn, Đạo Hữu, Thân Hữu và Bạn Trẻ. 

     Niềm mừng vui to lớn khi Buổi Gây Quỹ Từ Thiện “Hội Hướng Thiện Bồ Đề 
- Bodhi Charity Foundation” được tổ chức vào ngày 20/01/2019 tại Hayward 
Senior Center 22325 North 3rd Street, Hayward, CA 94541 đạt kết quả mỹ mãn 
với số tịnh tài thu được tại chỗ là 10,544 Mỹ kim; và hai gian hàng Hội Chợ Tết Kỷ 
Hợi - 2019, San Jose thu được 2,421 Mỹ kim.

     Lần đầu Hội gây quỹ, tham gia Hội chợ Tết trong môi trường mới mẻ, thời 
tiết mùa Đông mưa gió, nhưng nhờ lòng từ bi lân mẫn của Thầy chứng minh - 
Thượng Toạ Thích Từ Lực trụ trì Chùa Phổ Từ, Hayward, khuyến tấn, động viên; 
quý Tăng, Ni, quý Thiện hữu tri thức, các Tổ chức, quý  Ân nhân, Thân hữu, Bạn 
trẻ xa gần đã nhiệt tình hỗ trợ giúp đỡ. Thành tựu về tinh thần và tài vật của Buổi 
gây quỹ đã vượt xa sự mong mỏi của Hội chúng tôi; Hội chợ Tết, ngoài số tiền thu 
được, thông tin của Hội được nhiều Cộng đồng biết tới và ủng hộ.

     Hội chúng tôi xin được làm nhịp cầu chuyển tải tất cả số tịnh tài trên đến tận 
tay người thọ nhận theo đúng Nội Quy, những Chương Trình của Hội đã đề ra.

     Chúng tôi nguyện làm hết sức mình trong công việc từ thiện để khỏi phụ lòng 
tin tưởng của Chư Tôn Liệt Vị.

     Thay mặt Bạn Nghèo thọ ân, chúng tôi thành tâm đa tạ tấm lòng từ bi, bác ái 
của Chư Tôn Liệt Vị!

     Dù hết sức cố gắng, Buổi gây quỹ vẫn không sao tránh khỏi thiếu sót. Tham gia 
Hội chợ không thể không sơ suất. Kính mong Chư Tôn Liệt Vị niệm tình thứ cho.

     Kính chúc Chư Tôn Thiền Đức, Liệt Vị Ân Nhân cùng Bửu Quyến Một Năm Mới 
Kỷ Hợi – 2019, Thân Tâm An Lạc, Vạn Sự Cát Tường!

     Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát

     Trân trọng,
                                                       
                                                                                     San Jose, ngày 18 tháng 3 năm 2019
                                                            Hội Hướng Thiện Bồ Đề

Hội Hướng Thiện Bồ Đề

Hội Trưởng
Trương Quý Anh Kiệt

408.316.1596
Thủ Quỹ

Triny Đàm
510.304.4810

Thư Ký
Trần Duy Quang

916.346.6609
Xét Duyệt

Rebecca Lưu
408.677.7384

Ban Tổ Chức Gây Quỹ

Trưởng Ban
Nguyễn Thị Kim Liên

925.528.9821
Ẩm Thực

Tâm Ánh Tiên
408.707.6052

Văn Nghệ
Quảng Hoa-Linh

408.512.9033
Kỷ Thuật

Nguyễn Phước Tường
209.406.9153

Trang Trí
Trần Duy Phong

408.394.8081
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Phương Danh Ủng Hộ Tịnh Tài, Tịnh Vật & Ẩm Thực
Tiệc Chay Gây Quỹ Từ Thiện ngày 20/1/2019, Hayward

& Hội chợ Tết Kỷ Hợi-2019, San Jose

Buffet Hayward, CA 2019
Sa Di Thông Đạo  100
Trương Thanh Nhạc  100
Lê M Nhuận & các con   100
Võ Thị Đính   100
Lê Thị Lâm Ngọc     100
Lê Thị Chanh   50
Trương Thị Hạnh  100
Phật Tử Chùa Phổ Từ   24
Ngô Thị Hạnh     100
Nguyễn Thị Đôi  50
Trịnh Huệ     50
Lữ Chánh Hùng  50
Trần Thị Tú   50
Quảng Ngọc    20
Ba Đào    30
Hoàng    50
Sử Phan   50
Pauline Thái   50
Như Tiên   100
Thuận    100
Linh    20  
Hương    50
Nguyễn Thị Kim Liên  1,000
Cô Toàn   20
Đỗ Quang Ngọc   150
Nguyễn Thị Loan Anh  50
Duyên Ngọc   20
Richard Phạm   250
Amy Trần   100
Hậu Đặng   100
Mỹ Hạnh Đào   100
Vivian Chan   50
Kim Liên Nguyễn  100
Vicky Nguyễn   100
Trương Quý Anh Tài  240
Amy Nguyễn   50
Toàn Nguyễn   100
Tracy Thảo Nguyễn  50
Quang Đỗ   100

Đàm Ngọc Trí   400
Mai Trần   50
Trân Nguyễn   30
Ngọc Tín   500
Ẩn Danh   300
Cô Ngọc Lan   1,000
Trần Trọng Khoái  50
Phật Tử Chùa Phổ Từ  120
Thầy Thích Từ Lực  300
Diệu Minh - Nga Ly Frank 100
Quảng Tường   50
Kim Vân Hoàng  100
Mai Tuyền   50
Hà Võ    50
Thu Thị Lê   100
Quảng Hoa Linh  50
Quảng Hảo   20
Phong Trần   50
Thuần Tiến - Anh Trần  100
Rebecca Lưu   1,000
Catherine Hân   100
Hộp Donation   130
Thư Pháp Võ Việt Tuấn  225
Raffle    100
Thu Võ (raffle)   100
Trương Mỹ Châu & 
Hoàng Tâm (bonsai, sách) 250
Hoa Dương (bonsai)  200
Tổng Cọng              $9,549

Tết San Jose, CA 2019 
Tường Nguyễn    100
Trần Ngọc Thảo  200
Donation box 2/8-2/10 834

Gian Hàng Thức Ăn   3,965
Dylan Trần   200
Amy Thư Trần   200
Galaxy Nails and Spa  50
Hậu Đặng   100
Nguyên Trần   50
Keith Trương   100
Tài Trương   110
Thu Hương Trần  300
Tổng Cọng              $6,209

Ẩm Thực & Tịnh Vật
Diệu Châu  2 cây Bồ Đề
Võ Văn Tường  Sách Tượng 
               Phật Việt Nam
Chị Kim Liên   Mì xào 
    Mì Hàn Quốc
   Cơm Trộn 
Chị Đức Ý      Bún Xào
Chị Hồng  Chả Giò 
Chị Loan  Cơm Chiên 
Chị Vân   Miến Xào 
Chị Yến   Gỏi Đu Đủ 
Rebecca Lưu  Cà Ri Chay 
    Mì Xào 
   Chè Bắp 
Bác Nhạc               Chè Bông Cau 
Bạn Vân  Nước Uống 
Bé Phương  Trái Cây 
Chị Nga và Hoa  Rau Câu
Tâm Hỷ   Xôi 
Thuận               Chips & $100
Cô An Hạnh              1000 chả giò 
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BODHI CHARITY FOUNDATION / HỘI HƯỚNG THIỆN BỒ ĐỀ 
P.O. Box 730008, San Jose, CA 95173; Tax ID # 83-2391908 

 

 

 
ĐƠN GHI DANH 

   

Họ và Tên: ___________________ Pháp danh: ______________ Giới tính: ____ 

Ngày sinh: __________ Nơi sinh: ____________ Nghề nghiệp: ______________ 

Địa chỉ: __________________________________________________________ 

Điện thoại: _____________ Email: _____________________________________ 

 

Tôi tình nguyện ghi danh vào Hội Hướng Thiện Bồ Đề với tư cách là một Hội Viên. 

 

Tôi ý thức rằng mục đích của Hội Hướng Thiện Bồ Đề (Hội), với tư cách là một tổ 
chức từ thiện công cộng và bất vụ lợi, là thực tập hạnh từ bi và trí tuệ, và gây quỹ 
dưới nhiều hình thức khác nhau để giúp đỡ những người hoạn nạn, bệnh tật, đói 
nghèo và giúp họ phương tiện tự vươn lên trong cuộc sống.   

Là một thành viên, tôi xin tuân thủ và làm đúng theo Nội Quy của Hội. Tôi nguyện 
tham gia thường xuyên các hoạt động của Hội, hỗ trợ Hội và quý hội viên, vì lợi 
ích chung của Hội và những người đang cần sự giúp đỡ. 

 

Nguyện tất cả mọi loài được bình an và hạnh phúc. 

                                                                     

___________________, ngày _____ tháng _____ năm _________                                                

 

Ký tên,  

 

___________________  

 

 

(In tên) 
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BODHI CHARITY FOUNDATION / HỘI HƯỚNG THIỆN BỒ ĐỀ 
P.O. Box 730008, San Jose, CA 95173; Tax ID # 83-2391908 

 

 
REGISTRATION FORM 

   

Full name: ___________________ Dharma name: ______________ Gender: ___ 

Date of birth: __________ Place of birth: ___________ Occupation: ___________ 

Address: __________________________________________________________ 

Telephone: _____________ Email: _____________________________________ 

 

I volunteer to sign up as a Member of Bodhi Charity Foundation. 

 

I am aware that the purpose of Bodhi Charity Foundation (the Organization) as a 
public, non-profit organization, is to practice compassion and understanding and 
fundraise in various ways so as to offer humanitarian aid to the underserved in the 
poorest communities around the world and help them realize their full potential. 

As a Member, I will abide by and conduct in accordance with the Organization’s 
Bylaws. I will involve in the Organization’s activities as regularly as I could, and 
support the Organization as well as give my support to other members, for the 
benefits of the Organization and those it serves. 

 

May all beings be well and happy. 

                                                                     

___________________, month _____ day _____ year _________                                                

 

Signed,  

 

___________________  

 

 

(Print name) 
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BODHI CHARITY FOUNDATION / HỘI HƯỚNG THIỆN BỒ ĐỀ 

HỒ SƠ XIN TRỢ GIÚP CÁC CHÁU KHUYẾT TẬT 
 
Kính gởi: Hội Hướng Thiện Bồ Đề 
P.O. Box 730008 
San Jose, CA 95173, USA. 
 
Họ và tên cháu khuyết tật (dưới 18 tuổi):  
……………………….. Nam … Nữ … 
Sinh ngày ..… tháng ..… năm …....…. 
Mức độ: Bán phần…...Toàn phần……. 
Tên cha………………………………..                     Dán hình bản thân 9 x 12 cm ở đây 
Nghề nghiệp………………………….. (Nếu bị khuyết tật, chụp rõ tình trạng                
Tên mẹ……………………………….. khuyết tật) 
Nghề nghiệp………………………….. 
Họ và tên người nuôi dưỡng …………. 
………………………………………… 
Liên hệ (cha, mẹ, ông, bà, cô, chú ……)  
Địa chỉ ………………………………… 
…………………………………………. 
Ghi rõ chi tiết tình trạng kinh tế gia đình 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
Nhằm tăng thêm sự cảm thông với các nhà hảo tâm 
ở xa, tôi đồng ý để Hội phổ biến hình ảnh của tôi  
trên các phương tiện thông tin đại chúng. 
        Ngày … tháng … năm ……. 
               Đương đơn ký tên 
Định mức: Bán phần $50; Toàn phần: $100  
Tiêu chuẩn xét duyệt:  

1) Mỗi gia đình tối đa được xét hai (2) cháu. 
2) Chỉ xét những cháu chưa được sự giúp đỡ của các Hội Từ Thiện khác. 

 
Xác nhận tình trạng khuyết tật và hoàn cảnh gia đình của Chư  
Tôn Đức Tôn Giáo hoặc Quý Cơ Quan Từ Thiện tại địa phương: 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
Ký tên …………………………  Ngày … tháng … năm ……. 
(Vui lòng ghi rõ họ tên, chức danh, điện thoại)  
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BODHI CHARITY FOUNDATION / HỘI HƯỚNG THIỆN BỒ ĐỀ 

HỒ SƠ XIN TRỢ GIÚP CÁC CHÁU MỒ CÔI 
 
Kính gởi: Hội Hướng Thiện Bồ Đề 
P.O. Box 730008 
San Jose, CA 95173, USA. 
 
Họ và tên cháu mồ côi (dưới 18 tuổi):  
……………………….. Nam … Nữ … 
Sinh ngày ..… tháng ..… năm …....…. 
Mồ côi Cha lẫn Mẹ …….                                           Dán hình bản thân 9 x 12 cm ở đây 
Họ và tên người nuôi dưỡng ………….  Nếu bị khuyết tật, chụp rõ tình trạng                 
…………………………………………  khuyết tật) 
Liên hệ (ông, bà, cô, chú…….) 
Địa chỉ ………………………………… 
…………………………………………. 
Ghi rõ chi tiết tình trạng kinh tế gia đình 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
Nhằm tăng thêm sự cảm thông với các nhà hảo tâm 
ở xa, tôi đồng ý để Hội phổ biến hình ảnh của tôi  
trên các phương tiện thông tin đại chúng. 
        Ngày … tháng … năm ……. 
               Đương đơn ký tên 
 
Định mức: Mỗi cháu $100 
Tiêu chuẩn xét duyệt:  

1) Mồ côi cả Cha lẫn Mẹ 
2) Mỗi gia đình tối đa được xét hai (2) cháu 
3) Chỉ xét những cháu chưa được sự giúp đỡ của các Hội Từ Thiện khác. 

 
Xác nhận tình trạng mồ côi Cha Mẹ và hoàn cảnh gia đình nghèo của  
Chư Tôn Đức Tôn Giáo hoặc Quý Cơ Quan Từ Thiện tại địa phương: 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
Ký tên …………………………  Ngày … tháng … năm ……. 
(Vui lòng ghi rõ họ tên, chức danh, điện thoại)  
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BODHI CHARITY FOUNDATION / HỘI HƯỚNG THIỆN BỒ ĐỀ 
 

HỒ SƠ XIN HỌC BỔNG 
 
Kính gởi: Hội Hướng Thiện Bồ Đề 
P.O. Box 730008 
San Jose, CA 95173, USA. 
 
Họ và tên học sinh, sinh viên: ………… 
……………………….... Nam … Nữ … 
Sinh ngày …... tháng …... năm …...….. 
Đang học lớp …………………………. 
Trường ………………………………… 
Địa chỉ trường …………………………  Dán hình bản thân 9 x 12 cm ở đây 
Tên cha ………………………………...  (Nếu bị khuyết tật, chụp rõ tình trạng 
Nghề nghiệp …………………………...              khuyết tật) 
Tên mẹ …………………………………   
Nghề nghiệp …………………………...   
Họ và tên người nuôi dưỡng ………….. 
…………………………………………. 
Liên hệ (cha, mẹ, ông, bà …) …………. 
Địa chỉ ………………………………… 
…………………………………………. 
Ghi rõ chi tiết tình trạng kinh tế gia đình 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
Nhằm tăng thêm sự cảm thông với các nhà hảo tâm 
ở xa, tôi đồng ý để Hội phổ biến hình ảnh của tôi  
trên các phương tiện thông tin đại chúng. 
        Ngày … tháng … năm ……. 
               Đương đơn ký tên 
 
Định mức học bổng: 
Cấp 1: $40; Cấp 2: $60; Cấp 3: $80; Đại học/Cao đẳng: $100  
Tiêu chuẩn xét duyệt: 

1) Điền mẫu “HỒ SƠ XIN HỌC BỔNG” 
2) Viết bài Luận Văn dài một trang hoặc hơn 
3) Bản sao Học Bạ hoặc phiếu điểm năm học 

  
Xác nhận học lực tốt, đạo đức tốt, và hoàn cảnh gia đình nghèo của  
Chư Tôn Đức Tôn Giáo hoặc Quý Cơ Quan Từ Thiện tại địa phương: 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
Ký tên …………………………  Ngày … tháng … năm ……. 
(Vui lòng ghi rõ họ tên, chức danh, điện thoại)  
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Khi Gặp phiền Muộn hãy Mở ChiếC Túi này

Cuộc sống như con sông bất tận, chảy mãi không ngừng, mà hạnh phúc cũng như dòng 
nước, chợt đến lại chợt đi. Trên hành trình ấy, có bao nhiêu người biết làm chủ bản thân, làm 
chủ hạnh phúc của chính mình? Dưới đây là 15 câu châm ngôn xử thế kinh điển, có thể để lại 
trong bạn nhiều suy nghĩ.

1. Người nhìn nhận ta thế nào hoàn toàn không chút quan hệ gì với ta. Ta muốn sống thế 
nào cũng không chút quan hệ gì với người.

2. Sĩ diện rốt cuộc “bao nhiêu tiền một cân”, chúng ta sao cứ phải để tâm đến cách nhìn của 
người khác?

3. Một ngày bạn sẽ hiểu ra rằng, thiện lương thật sự khó hơn thông minh rất nhiều. Bởi 
thông minh là một loại tư chất bẩm sinh, còn thiện lương lại là một sự lựa chọn.

4. Đừng nên vào lúc tâm trạng tồi tệ mà dùng những lời tuyệt tình dứt khoát, làm tổn thương 
người yêu thương mình.

5. Có những lúc không có lần sau, không có cơ hội thêm lần nữa, cũng không có chuyện 
tạm thời dừng lại rồi sau đó tiếp tục. Có những lúc, để lỡ mất hiện tại thì sẽ không bao giờ có 
thêm cơ hội nữa.

6. Hãy dùng thái độ hài lòng với chính mình mà sống cuộc sống tùy theo hoàn cảnh.
7. Có những lúc, chúng ta rõ ràng đã tha thứ cho người, nhưng trong tâm lại không cách nào 

thật sự vui vẻ được. Đó là bởi bạn đã quên tha thứ cho bản thân mình.
8. Với những chuyện vốn không cần phải giải thích kia, ngay từ khi vừa mới mở miệng thì 

bạn đã thua rồi.
9. Những thứ không cần đến, dù có tốt hơn cũng như đồ bỏ đi.
10. Kẻ mạnh thật sự không phải là quen biết được bao nhiêu người; mà là trong khó khăn 

hoạn nạn, còn có bao nhiêu người “quen biết” mình.
11. Người phụ nữ không có sức hút sẽ cảm thấy đàn ông quả thật là lăng nhăng, người đàn 

ông không có thực lực sẽ cảm thấy phụ nữ sao lại thực tế quá.
12. Nói một tiếng xin lỗi với bản thân, những năm qua ta đã không học cách yêu thương 

mình.
13. Khi người còn đó, cảm thấy ngày sau còn dài, cái gì cũng đều có cơ hội. Kỳ thật, đời 

người là một phép trừ, sống thêm một ngày chính là giảm bớt đi một ngày.
14. Ai nấy đều cảm thấy cái gọi là vĩnh viễn quả thật là rất lâu dài, kỳ thật nó có thể ngắn 

ngủi đến nỗi bạn đều không nhìn thấy được. Hãy trân quý những người mà bạn cho là đáng 
để trân trọng, đừng để sinh mệnh lưu lại bất kỳ nuối tiếc nào.

15. Con người ta có sinh ắt có tử, nhưng chỉ cần bạn còn đang sống, thì hãy dùng phương 
thức tốt nhất để sống tiếp. Có thể không có vinh hoa, không có giàu sang, nhưng không thể 
không có niềm vui được.

Sưu tầm
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KHUYẾT TẬT
Hình Ảnh Các Cháu
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HỘI HƯỚNG THIỆN BỒ ĐỀ 
BODHI CHARITY FOUNDATION  
NẠP PHÚT ĐIỆN THOẠI 

CÔNG TY ĐIỆN THOẠI VIỄN LIÊN 
Omely Telecom Corporation

 
Giá biểu gọi về Việt Nam. Tất cả các Miền, các Tỉnh. Điện thoại 
Bàn và Di động: đồng hạng, 10.5 cents/phút. 

 
 

Xin gọi: 
Trương Thanh Nhạc: (408) 627-9297 
Trương Thị Hạnh: (206) 288-3801 

 

 
 

100% tiền hoa hồng điện thoại đều giúp các em khuyết 
tật, mồ côi, nghèo khó tại  quê nhà. Nạp phút điện thoại qua 
Hội là gởi lòng thương và bát cơm giúp cho các em thiếu may 
mắn. 

 
 

Cám ơn quý vị đã gọi đến Hội và xin cầu chúc thật bình an 
qua những giây phút điện thoại về quê nhà! 

 
 

 Nhận trả tiền qua: MasterCard, VISA, American Express,  
                                   DISCOVER. 
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CHÂN THÀNH
TRI ÂN & ĐA TẠ

Các Doanh Nghiệp và Mạnh Thường Quân đã đăng quảng cáo hỗ trở trên Đặc San 
Hướng Thiện.
Xin Cảm Tạ Sự Bảo Trợ Của:

Tiệm Vàng       Neighborhood Wellness Center
Ngọc Tín      Hồng Trúc Nguyễn, DC
6019 Stockton Blvd, #D2    345 Estudillo Ave, #101
Sacramento, CA 95824     San Leandro, CA 94577
916.393.5130      510.895.2500

Anh Bình Lê 
An Bằng, Vĩnh An, Phú Vang, Thừa Thiên Huế

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát


