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Đôi Dòng Tâm Sự 
  

       Đại Hội “Nồng Ấm Sắc Hoa Đào 2008” tại thủ-đô Hoa Thịnh 

Đốn Virginia, tháng 4 năm 2008 đã thành công mỹ mãn.  Một tân 

ban chấp hành Ái Hữu Vĩnh Nghiêm nhiệm kỳ 2008-2010 đã được 

thành lập.  

Anh Trưởng Ban Đặng Đình Khiết tái đắc cử với đa số tuyệt đối.  

Thành phần nhân sự của ban chấp hành có vài thay đổi nhỏ so với 

nhiệm kỳ trước. Anh chị em hoan hỷ đồng sự, chung trách nhiệm với 

tâm niệm giữ màu áo lam: ‘Một lần mặc, một đời thương yêu, một đời 

trách nhiệm’, và giữ mãi tình Vĩnh Nghiêm tha thiết. 

 

      Thời tiết ở thủ-đô Washington DC hôm ấy mưa phùn và gió lạnh, 

nhưng anh chị em Ái Hữu Vĩnh Nghiêm cảm thấy rất ấm áp trong 

không khí chan hòa tình thương của những ngày Đại-hội.  

Tư gia của trưởng Khiết, trưởng Lâm, trưởng Minh, trưởng Thọ, đã 

thành những chốn hội họp, vui chơi, ăn uống, và nghỉ ngơi suốt mấy 

ngày hội ngộ. Các anh chị miền Đông hoan hỷ nấu ăn, đưa đón, chăm 

sóc người phương xa về miền đất lạnh.  AHVN đã có dịp về dưới Phật 

đài chùa Giác Hoàng để lễ Phật, nghe giáo huấn của Hòa Thượng 

Thanh Đạm, và bầu cử Tân Ban Chấp Hành. Các em GĐPT Giác 

Hoàng đã tỏ lòng thương mến, ủng hộ anh chị trưởng, đưa quý anh chị 

đi thăm thủ đô, dù đường nhiều trở ngại. Ngày Hội Ngộ qua nhanh, 

chia tay nhiều luyến tiếc. “Tay sắp xa nhưng tim không xa!” 

 

     Tháng 6/2008 anh Trưởng Ban đi gặp gỡ ACE Ái Hữu Vĩnh 

Nghiêm Nam/Bắc Cali. Sau đó các trưởng Thanh Minh & Thọ (từ 

DC), Mộng Hương Đoàn Chính (từ Canada) cũng về thăm AHVN 

Cali. Quý Trưởng Nam Băc Cali gặp gỡ chung vui nhân mùa cưới thế 

hệ thứ hai.  Tháng 11/08 ACE Miền Đông đón mừng chị trưởng Phùng 

thị Hoa. Tháng 1/2009 trưởng Vũ Ngọc Khuê chào vĩnh biệt.  Tháng 

1/09 ACE Ái Hữu Vĩnh Nghiêm đưa tiễn trưởng Khuê, họp mặt tại 

nhà chị Ngô Mạnh Thu, và đến thăm gia đình trưởng Lê thị Hằng. 

  

       Thấm thoát đã một năm trôi qua kể từ ngày Đại Hội Vĩnh Nghiêm 

2008. Bao nhiêu việc đã làm, bao nhiêu chuyện vui buồn đã xảy ra, 

một số chuyện đã chìm vào quên lãng, lại một số chuyện sắp đến, cần 

làm .. Người Vĩnh Nghiêm đón nhận việc Đến/Đi Còn/Mất Buồn/Vui 

như đón nhận buổi sáng/buổi chiều, biết mọi sự đều do duyên nghiệp. 

Người Vĩnh Nghiêm nhận lẽ vô thường để trân quý nhau, sống với 

lòng Từ Bi Hỷ Xả, tinh tấn tu học, để sống trọn vẹn và sâu sắc với 

hiện tại. Một sớm mai thức dậy, thấy trời xanh mây trắng, thấy mình 

còn đây, người thương còn đây, màu Lam Ái Hữu Vĩnh Nghiêm còn 

đây, chợt cất tiếng hát vui     

”Sắc hoa đào nồng thắm khắp đất trời. Áo Lam mầu hòa chung với 

anh đào.  Tình Vĩnh Nghiêm tình Lam yêu dấu. Tình Vĩnh Nghiêm 

thương quá đi thôi!” ( nhạc Tâm Trí Quang Vui) 

       Tâm Diệu 
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Tạ Lỗi 

BẢN TIN xin thành thật tạ lỗi cùng 

thành viên và thân hữu AHVN khắp nơi 

về sự đình trễ phát hành Bản Tin trong 

thời gian vừa qua. 
 

Tâm Diệu – DươngThị Mỹ 
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                     32- Bật Đèn 
 

               Thất niệm là bóng đêm 
               Chánh niệm là ánh sáng 
               Đưa tỉnh thức trở về  
               Cho thế gian tỏ rạng 
 

 

  

 
 

 

  

 
 

 

 

 

  

 

 

  

                   

               

 

 

 

 

 
 

 
Ăn Tết Tây tại  nhà anh Đ. Đ. Khiết  - Washington D.C. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

  Khoan khoan ngồi đó chớ ra,  nàng là phận gái -           

                                                                

 

 

AHVN tại tang lễ Hòa Thượng Huyền Quang California 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thi kŒ nhÆt døng 

Cầm lấy núm điện trên đầu giường, hoặc đưa tay lên để mở đèn, bạn ngừng lại năm mười giây để thầm 
đọc bài kệ này trước khi bấm đèn hoặc bật đèn. Bạn sẽ được đề bù thỏa đáng. 
Chánh niệm là một phép lạ.  Có chánh niệm, tự khắc mọi vọng tưởng và tạp niệm tan biến như bóng tối 
tan biến khi ánh sáng có mặt.  Sự tỉnh thức của bạn không những sẽ soi sáng cho bạn mà còn soi sáng 
cho mọi người chung quanh bạn nữa. 

      (Trích Từng Bước Nở Hoa Sen – Thích Nhất Hạnh) 

 

 

 

 
 

Khoan khoan ngồi  đó chớ ra -  Nàng là phận GÁI                             Ta là phận TRAI – (Thơ Lục Vân Tiên) 

Họp mặt Tân Niên Kỷ Sửu tại tư gia anh chị Đặng Trần Hoa &Am Nam Cali. 
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Đầu năm 2008. AHGDPTVNHN  tưng bừng ,rộn rã với Hội 

Ngộ Nồng Ấm sắc Hoa Anh Đào tai Washington D.C: 

Mầu Lam đã quyện lẫn với sắc đào nồng thắm . Tay trong tay, 

vòng giây thân ái đã nới rộng, đầm ấm và thân thương.Sắc Hoa 

đào nồng thắm khắp Đất Trời , áo Lam mầu hòa cùng với Anh 

Đào, Tình Vĩnh Nghiêm, Tình Lam yêu dấu….. 

 

Năm nay mầu hồng đã ân cần lưu luyến  với Vĩnh Nghiêm 

chúng ta: Sắc anh đào chưa kịp phai, mầu pháo cưới lại tưng 

bừng tham dự : đám cưới Con anh chi Cát Văn Chung, Con 

A/C Lê văn Mạnh, Con A/C Phạm Minh Hùng, Con A/C 

Nguyễn Thị Tâm, và con A/C Nguyễn Quang Vui… 

 

Một Lễ  mừng Phật Đản được tổ chức trang nghiêm, ấm áp, 

thân tình tại Nam Cali.. 

Sự thành dạt của thế hệ thứ hai AHGDPTVNHN thật đáng 

vui mừng với: 

-Trưởng nữ của anh chi Tín Mai tốt nghiệp Dr. of Pharmacy 

-Trưởng Nam chi Lê thi Hằng tốt nghiệp MBA 

-Con  anh chi Ngũ Duy Thành tốt nghiệp Master 

-Trưởng nam anh chị Triệu Hùynh Đức (thân hữu)Tốt nghiệp 

Master 

-Trưởng nữ anh chi Trần Minh Phương tốt nghiệp High school. 

 

- Anh Đặng Đình Khiết đã sang thăm Cali: Như những năm 

trước, mùa hè năm nay, một buổi họp mặt vui vẻ, thân mật 

được tổ chức tại tư gia anh Ngô Mạnh Thu, và một buổi họp 

Ban Chấp Hành thường niên  cũng tại nhà anh Thu. Sau đó anh 

Khiết, anh Phương và Minh Châu đã lên miền Bắc Cal. thăm 

quý anh chi miền Bắc. Một lân nữa anh chi em 

AHGDPTVNHN đã tay bắt mặt mừng cùng nhau xum họp. 

 

-Chi Nam Cali 2008 đã ra được 3 bản tin sinh hoat của chi 

 

Tin Buồn: Cũng như thời tiết, khi nắng, lúc mưa, Bên cạnh 

những tin vui, chúng ta vẫn có những nỗi buồn xen kẽ. Chúng 

ta đã chia buồn trước việc ra đi của: 

  -Nhạc phụ anh Cao văn Lâm  từ trần tai Nam Cali. 

 - Thân mẫu chị Tâm Diệu Dương T. Mỹ mãn phần tại Việt 

Nam. 

  -Thân mẫu các chi Tuyết, Nga, Hương, anh Hồ , từ trần tại 

NC. 

  -Thân mẫu chi Lê thi Hằng từ trần tại nam Cali. 

  -Thân mẫu anh Thiệu (phu quân chi Lê Thi Hằng) từ trần tại 

Nam Cali. 

 - Đau buồn nhất là chúng ta vừa mất một người bạn thân thiết: 

anh Đức Châu Vũ Ngoc Khuê. 

-   Hòa Thượng Thích Trí Hiền gọi điện thoại chia buồn cùng 

tang quyến Trưởng Đức Châu và AHGĐPTVNHN. 

-  Thầy Cô Chính Tiến chia buồn trước sự ra đi của Trưởng Vũ 

Ngọc Khuê 

    [Minh-Châu]  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Anh Vui thân kính, 

 

Thưa anh, chúng em bên này rất cám ơn anh Vui về những đoạn 

phim video của anh, đã mang đến cho chúng em một cảm giác 

thật gần gũi thân thương, ngồi xem mà thấy như mình đang có 

mặt trong những ngày Đại Hội, nhất là đoạn phim hình như được 

quay tại nhà anh Khiết, nơi mà em đã có một lần đến thăm, đã 

giúp cho em hình dung được quang cảnh  buổi họp. 

 

Thưa anh, vì hoàn cảnh xa xôi em không được cái vinh dự có mặt 

cùng chung vui với các anh chị, thật là thiếu duyên lành , nghe 

các anh chị kể sau khi đi tham dự trở về mà lòng còn vương vấn 

dư âm của những ngày vui gặp mặt em càng thấy tiếc . Điều gì 

"Có thể" thì đôi khi ta cảm thấy bình thường, nhưng với điều 

"Không thể", như không thể có mặt  trong ngày hội lớn thì nó dễ 

mang đến cho ta một cảm giác tiếc nuối như em đang có lúc này.  

 

Xin cám ơn anh Khanh đã chuyển tiếp những đoạn phim này đến 

mọi người, những hình ảnh sống động cho tôi gợi nhớ được  

những khuôn mặt  thuở nào qua năm tháng nay đã có đôi phần 

đổi thay nhưng giọng nói tiếng cười vẫn rộn rã thân quen.  

                                                                                 (Tuệ Hạo) 

 Hôm trước tết Hùng chỉ vội thông báo cho bác Liệu, anh 

Nữu,chị Oanh, chị Tịnh Phúc..hay tin anh Khuê mất. Để bụng 

cuối năm đến chơi (chúc anh Thi vào giờ thứ 25.. đi định cư ở Mỹ 

đươc nhiều tốt đẹp ..cho con cháu ! ) tiện thể báo anh luôn và để 

chở anh đi chúc tết mọi người trước khi anh trở thành..ngoại 

quốc .. 

  Hôm nay nhâ.n đuợc lời tâm sự của anh..thật cảm động.. 

Và thật điếng người hơn nữa..khi đến thăm, thắp nhang cho chị 

Cảnh..   Khi tôi lay hoay dựng xe trước cổng nhà anh Diệm 

(chồng chị Cảnh), anh Thi nhìn qua cửa sổ quay lại nói nhỏ cho 

tôi hay : - Ôi, Hùng ơi anh Diệm đã cưa cụt cả 2 chân..!.. 

Anh Thi và tôi cứ áy náy, đã hẹn nhau hoài để đến thăm anh 

Diệm cả hơn 2 năm nay ( cũng đồng thời anh Diệm đã cắt 2 chân 

từ 2 năm rồi !), anh Diệm nói : - Tin vui thì cho nhau biết chứ 

còn như thế này thì báo nhau làm gì !  

Thắp nhang cho chị xong, mấy anh em trò chuyện rất lâu ..    

 

Đến giờ ngồi gõ những dòng chữ này mà trong tôi  cứ suy 

nghiệm những cặp phạm trù CÒN-MẤT, ĐÚNG-SAI, GIẢ-

THẬT,ÁC-THIỆN.. mà lòng cứ bồi hồi..  

                                                       (Trần Đình Hùng chùa – VN) 

 

[Tâm Diệu] 
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* Thưa Quý Trưởng,  Tôi vừa nhận được điện thoại của chị 

Minh Châu cho biết một tin thật xúc động: Tr. Đức Châu Vũ 

Ngọc Khuê, Thành viên BCH AHGDPTVNHN vừa từ trần 

sáng hôm nay (8/1/09) nhằm ngày 13 tháng Chạp năm Mậu Tý. 

Tr. Khuê vẫn đi làm như thường lệ vào hôm qua, về nhà vào 

buổi tối và sáng nay cháu gái lớn của Tr. đã thấy cha mình mất.  

Chúng tôi vẫn đang chờ các thông tin mới.   

Trân Trọng, Phúc Đạt Trần Minh Phương 

 *   Ôi, thật là đau đớn và bất hạnh cho chúng ta!!! Trưởng 

Phương ơi, mọi liên lạc ở bên Cali xin nhờ Tr. phối hợp với các 

Tr. Cố vấn, trong BCH, chi Nam và Bắc Cali.  Kính xin Quý 

Trưởng hợp tác với Tr. Trần Minh Phương để giúp lo tang lễ 

của người bạn áo Lam thật đôn hậu của chúng ta.  Xin cho tôi 

biết để kịp bay sang Calị..... Thiện Thanh Đặng Đình Khiết 

 

  *Em vừa được anh Khiết phôn cho biết việc ra đi đột ngột của 

anh Khuê.  Anh Khiết nói em vào email đọc.Thật là một việc 

quá xúc động bất ngờ không tưởng tượng được!!!  Em đã phôn 

cho Mỹ Hạnh, con gái anh Khuê.  Chỉ có message, nhưng em 

đã không nói được rõ ràng vì xúc động quá.Từ trước đến nay 

việc Cáo phó của AHVN đều do anh Khuê làm cho mọi người. 

Nay anh đi rồi!!! Anh Khuê hiền lành quá, em tin chắc là anh 

Khuê đang được về với Phật.....  Tâm Diệu 

 

*   Tôi không dám tin đây là sự thật.  Thật đáng buồn cho chúng 

tạ  Xin cầu nguyện cho Đức Châu Vũ Ngọc Khuê Hoa Khai 

Phật Quốc.....  Phúc Trung 

*   Buồn quá các Trưởng ơi!  Xin cho tôi góp lời cùng các 

Trưởng cầu nguyện cho Khuê nhé.  Sự ra đi của Khuê khiến 

chúng mình bàng hoàng thương tiếc quá đi..... Diệu Thanh  

*   Không ngờ rằng lần điện thoại với Khuê gần hai tiếng cách 

nay hơn một tuần lại là lần cuối, đời con người thật quá là bất 

thường và nhiều thương cảm!!!... Nói sao cho hết những tình 

cảm thương tiếc trong lòng...  Mất đi một người bạn rất là tâm 

đắc trong sinh hoạt GĐPT!!!  Anh Q. rất mến em hiền hậu, 

chân thành từ khi còn cùng chung đơn vị ở Trường Bộ Binh 

Thủ Đức...  Cháu Q. Giao rất buồn vì sự ra đi đột ngột của chú 

Khuê, với ý nghĩ của cháu, chú là một người đã luôn luôn thể 

hiện Lục Hòa với mọi người...  Một nỗi buồn tử biệt quá bất 

ngờ và đầy thương tiếc!!!....  Diệu Thu 

*   Thật bàng hoàng buồn rầu và xúc động, tôi cũng không dám 

tin đây là sự thật trước sự ra đi quá đột ngột của anh.  Tôi và 

anh Khuê cùng tuổi nên vẫn xưng hô với nhau như bạn , thỉnh 

thoảng vẫn thư riêng cho nhau.  Ngày qua Cali, từ nhà anh Thu 

xa xôi, tan họp anh vẫn đưa tôi về, từ ngày ấy không gặp lại, 

nhưng vẫn dành một sự cảm mến, tin anh ra đi để lại trong tôi 

một tiếc nuối khôn nguôi, xin góp lời cầu nguyện với Quý Anh 

Chị, cầu xin ơn trên Tam Bảo gia độ cho Hương linh anh Khuê 

sớm đăng quang Phật Quốc, xin được thành thật chia buồn 

cùng tang quyến.  Thay mặt ACE AHGDPTVNHN/Chi Úc 

Châu đồng kính bái.....  Tuệ Hạo   

*   Thật là quá đột ngột, tôi sững sờ không thể tin được, phải mở 

thêm vài email nữa xác nhận tôi mới nhân ra đó là sự thật, một 

người em GĐPT chân thành, đôn hâụ, hiền hòa, chỉ gặp một 

lần thôi đã thấy mến thương nay không còn nữa.  Tôi xa em đã 

lâu rồi, nhưng lần gặp em tại nhà Em, cùng bạn hữu vẫn dễ 

dàng hiển hiện trong tâm tôi, Em chân thành thân thiết quá.  

Không biết nói gì hơn, thương tiếc lắm.....  Nam  

 

*   Thương nhớ anh Khuê.....Phú  -  Đau buồn được tin anh 

Khuê đột ngột qua đời...P. Nga. - Đau buồn khi nghe được 

hung tin anh Khuê mất...Lệ Hiền.   

*   Là rể của già của Vĩnh Nghiêm, tôi chỉ được gặp em Khuê 

vài lần và rất đau lòng khi phải xa người em thân ái.....  Khanh 

*   Rất xúc động khi hay tin Tr. Đức Châu Vũ Ngọc Khuê từ trần 

đột ngột.  Luôn ghi nhớ những ngày anh Khuê về HTĐ sinh 

hoạt họp Đại Hội AHGĐPTVNHN tại chùa Giác Hoàng rồi 

tiếp tục gặp nhau ở nhà Tr. Khiết, nhà anh chị Tr. Nguyễn văn 

Lâm...  Không bao giờ nghĩ đó là lần cuối cùng tâm tình, 

chuyện trò với anh Khuê, người bạn Phật Tử cùng theo học 

khóa đào tạo HTr. A Dật Đa 1963... Thảo  

 

*   Em thì mới gặp anh Khuê lần đầu hôm hội ngộ nhà anh Tâm, 

nhưng hai anh em thường email trao đổi về kỹ thuật xử dụng 

computer.  Mới gặp nhau, rồi sau đó đột ngột nghe tin anh ra 

đi, em cảm thấy hụt hẫng sao đó!!!  Anh cũng thường gửi sách 

báo cho em, từ nay sẽ không còn nhận bưu kiện có tên anh nữa.  

Nhất là mới hôm thứ ba anh gửi nhạc cho em, vừa kịp cám ơn 

hôm thứ tư thì thứ năm nghe tin anh mất, trong lòng em thật 

xao xuyến....  Mộng Hương  

    *   Khuê ơi!  Chị xin tiễn em như những lần tiễn em ở Đại 

Đăng, nhưng chị sẽ không còn được gởi thức ăn chay do chính 

tay chị nấu để cho em mang về nhà ăn được nữa.  Chị không 

còn được nghe tiếng em qua điện thoại nữạ  Vĩnh biệt em...  

Hồng Loan 

* Muốn viết nhiều về anh Khuê, về nụ cười tươi của Anh, về sự  

ít nói của Anh, về một đêm hai anh em nằm ngủ dưới sàn nhà 

phòng khách của anh Đặng Trần Hoa cùng tâm sự về đạo, về 

đời.   Tôi cảm thấy tiếc thương và xúc động trước sự ra đi đột 

ngột của Anh, như bao nhiêu người thương Anh đã cảm thấy.   

Nhưng sao đầu óc lại như nửa mê nửa tỉnh.  Những lo lắng phiền 

muộn của đời sống ngày càng đè nặng, cùng niềm ân hận không 

sang Cali dự đám tang Anh, khiến tôi không viết được gì đóng 

góp với Bản Tin trong số Tưởng Nhớ anh Khuê.  Gởi chút tình 

chia xẻ với Anh Khuê và với anh chị em Ái Hữu Vĩnh Nghiêm. 

Chỉ vài lần gần gũi mà đã có một cảm xúc đậm đà, ray rức khi 

nghe tin Anh ra đi vĩnh viễn.  Anh Khuê ơi! Anh ra đi bất ngờ. 

Thật hạnh phúc.   Trên một cõi Tinh Lạc nào đó, những hoa Vô 

Ưu nở vạng rực, có lẽ Anh, anh Thu, anh Phố đang bên nhau với 

nụ cườ hoan lạc.  Chỉ có người ở lại buồn thôi !!!   ( Võ văn 

Phú)                          

  [ Diệu Thu] 
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          (thơ Vĩnh Hảo – Sân Trước Cành Mai) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC 
 

Toàn thể Ban Chấp Hành, thành viên, thân hữu Ái Hữu Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại và Quốc Nội  

vô cùng xúc động trước sự ra đi đột ngột của  người anh, người bạn, người em hièn hòa  
  

Huynh Trưởng Cấp Tấn   

ĐỨC CHÂU VŨ NGỌC KHUÊ  
vào lúc 6:00 sáng ngày 8 tháng 1 năm 2009, nhằm ngày 13 tháng chạp năm Mậu Tý  

tại tư gia ở San Bernardino, California, Hoa Kỳ - Hưởng thọ 65 tuổi.  

 

Trưởng Đức Châu Vũ Ngọc Khuê là 

  
Thành viên Ban Huớng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt-Nam tại Hoa Kỳ 
Thành viên Ban Chấp Hành Ái Hữu Gia Đình Phật Tử Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại 

Thành viên Ban Điều Hành Trung Tâm Huấn Luyên và Tu Học Thích Quảng Đức 

Thành Viên Ban Huớng Dẫn Gia Đình Phật Tử Miền Quảng Đức 

Gia Truởng Gia Đính Phật Tử Phổ Đà, Santa Ana 

Nguyên Sĩ Quan Cán Bộ Trường Bộ Binh Thủ Đức Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 

 

Thay mặt toàn thể Huynh Trưởng, thành viên, thân hữu Ái Hữu Vĩnh Nghiêm khắp nơi trên thế giới,  

chúng tôi xin loan báo tin buồn chung, và xin chân thành phân ưu cùng gia quyến.  

 

Ngưỡng nguyện Chư Phật và Chư Bồ Tát tiếp độ Hương Linh  

Huynh Trưởng Đức Châu Vũ Ngọc Khuê  
vãng sanh Cực Lạc Quốc.  

 

Phật Lịch 2552, ngày 09 tháng 01 năm 2009  
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..........Từ đây chi Nam Cali và  AHVN mất đi một người 

anh em lo nhiều chuyện Phật sự.  Là một người hiền hậu ít 

nói nhưng Đức Châu làm bất cứ một chuyện gì cho AHVN 

mà em có thể làm được.  Từ việc đi thăm hỏi  các anh chị 

đau ốm ở gần đến việc tìm liên lạc và tin tức những anh chị 

kém sức khỏe ở xa để thông báo sớm với mọi người.  Hầu 

hết công việc gửi mọi thư từ đi các nơi cho ACE đều do 

Đức Châu lo gửi, mặc dù có khi không phải trong nhiệm 

vụ.  Có nhiều khi trong công việc có bị hiểu lầm em cũng 

không gây gổ với ai, chỉ ai biết điều đó hỏi đến thì em nói 

"thôi cho qua"...  Dù có nhiều khó khăn trong cuộc sống 

nhưng bất cứ có Phật sự nào cần đến, Khuê không bỏ qua.  

Mỗi năm mùa LHHH Khuê đều nhắc BTC nhớ gửi quà 

khích lệ tinh thần đến các anh chị đang bị sức khỏe quá yếu 

kém.  Chính Khuê là người mang quà đến trao tận tay cho 

anh San, anh Nguyên...  Cũng là Khuê gửi cho anh Thục, 

anh Cang...  Khuê báo lại là các anh rất cảm đông khi thấy 

ACE còn nghĩ đến các anh... Có tin một người mãn phần là 

Khuê thông báo ngay và hỏi han về viêc cầu siêu phúng điếu, 

việc viết Cáo phó  thì Khuê không bao giờ từ chối.  Đó là những 

công việc của AH mà tôi thường liên lạc với Khuê, ngoài 

ra còn những tình cảm riêng của chúng tôi, nhà tôi thương 

mến Khuê hiền hậu chân thành từ khi còn ở Trường BB 

Thủ Đức trước năm 75, cháu Q.Giao rất quý mến chú 

Khuê, chú cư xử với mọi người trong tinh thần Lục Hòa  và 

tôi thì mất đi một người tâm đắc mỗi khi bàn chuyện 

GĐPT, thương tiếc vô cùng... 

 

Hôm tang lễ, nhìn Thầy Phổ Hòa từng bước chầm chậm 

trên sân, bước vào phòng nhà quàn, tôi chợt rơi nước mắt 

vì em thường lo âu cho sức khỏe của Thầy, thế mà bây giờ 

Thầy lại là người đến tiễn đưa em...   

Tang lễ của em, mầu Áo Lam nhiều đến không còn thấy 

mầu áo nào khác. Anh Chị Em AHVN từ các nơi về, Chi 

Nam Cali có mặt gần như đông đủ.  Mọi người đều kể cho 

nhau nghe về em với những thương tiếc trong lòng... Nghe 

cháu Hồng Phúc đọc lên những lời thiết tha "Khóc Bố", ai 

ai cũng ngậm ngùi không ngăn được giòng  nước mắt...  

 

Khuê ơi,  hơn một tuần trước trên diện thoại Khuê còn hỏi 

là mình có Tất niên và Tân niên không?  Tất niên thì không 

có, nhưng Tân niên thì chỉ còn mấy ngày nữa thôi, sao 

Khuê đã vội vã ra đi vậy!!!  Từ khi bắt đầu thông lệ có 

buổi họp mặt Tân niên hàng năm thì Khuê không vắng  mặt 

buổi nào, dù rằng có những lần đi trễ về sớm vì Phật sự đa 

đoan của em.  Năm nay thì vắng hẳn em rồi......  

Diệu Thu  

Vài lời tâm sự với Khuê! 

          Vợ chồng Hùng Chùa đến tới trưa mùng 8 Tết Kỷ 

Sửu báo hung tin Khuê “giây thân ái” sớm với anh em, 

Khuê đã ra đi!!  Tôi thật bàng hòang khi hay tin này.  Hòai, 

cô Châu về hồi năm ngóai có thấy nói chuyện Khuê đau gì 

đâu? Thế mà sao vội đi sớm vậy? 

 Cách đây hơn chục năm tôi có gặp Khuê mấy lần, khi thì ở 

Giác Minh, khi thì ở Vĩnh Nghiêm, Khuê hỏi tôi: “Anh có 

nhớ em không?” Tôi lục óc hòai mà không sao nhớ nổi cậu 

ấy sinh họat gia đình nào. Thời gian qua mau, Khuê đi 

định cư, rồi năm 97 thằng cháu lớn của tôi cũng đi định 

cư, mỗi lần đi sinh họat AHVNHN về, cháu điện thọai cho 

tôi kể chuyện về sinh họat trong các dịp lễ Tết bên đó.  

Cháu kể có chú Khuê hay hỏi thăm con về Bố và chú ấy 

bảo chắc Bố quên mất chú ấy rồi, tôi vẫn không nghĩ ra 

trước năm 75 đã từng sinh họat với Khuê ở đâu.  

 Thế rồi năm 2005, chị Hồng Loan về có cho cuốn Kỷ yếu 

Vĩnh Nghiêm 2005, tôi đọc đến bài “Lễ hội Hoa Hồng” 

của Khuê và nhìn hình Khuê tôi bỗng nhớ lại kỷ niệm ngày 

xưa, cách đây hơn 40 năm, thời tranh đấu Phật Giáo năm 

63. Hồi ấy anh em thường gặp nhau khi nhận lãnh tài liệu 

từ quý Thầy về phân phát, (chúng tôi) có khi phải ở lại 

chùa vì giới nghiêm. Tôi, Nam, Khôn, và Khuê nằm bên 

nhau tại cổng chùa Giác Minh tâm sự cho tới sáng để 

mang tài liệu đi phân phát. Bây giờ tôi nhớ lại, rồi cứ  tâm 

niệm chuyến này sang, sẽ gặp Khuê, tôi rủ Nam cùng nhau 

tâm sự cho đã, thế mà tôi chưa kịp gặp,Khuê đã đi rồi !!  

Trong 4 anh em thường gặp nhau thời ấy, giờ đây chỉ còn 

tôi và Nam- Khôn, và Khuê đã đi rồi!    Sao vội vậy, tiếc 

lắm thay!!  

Ở xa, biết tin trễ tôi chỉ biết đốt nén tâm nhang cầu cho 

hương hồn Khuê sớm về cực lạc. Phúc Văn, Bùi Thọ Thi 
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-TÜ` Ç¶ Ãy .!ngày ..tha'ng... næm 1992, chúng ta.. Çoàn 

ngÜ§i áo Lam sÓng tha hÜÖng mØng mØng, tûi tûi kéo 

nhau vŠ tåi Rendez Vous Lion Plaza San Jose USA ôm Ãp 

lÃy nhau đ‹ bi‰t ch¡c r¢ng màu áo Lam, c© Sen Tr¡ng së 

phÖi ph§i tung bay xÙ ngÜ©i. RÒi cÛng tØ dåo Ãy m°i 

ngÜ©i m°i hÜ§ng theo quá trình cûa Çåo pháp g¥p khó 

khæn ngo¥t nghoèo, nghiêng ngä. Qua bao ngày gian nan 

chúng ta vÅn tìm nhau. Qua bao ngày ÇÀy thÜÖng Çau 

chúng ta cÛng tìm nhau. Và hôm nay! nÖi này ! Dù tÆn nÖi 

Çâu. Chúng ta nhÃt dÎnh tìm nhau vì hÖi thª.!.tØng sát na 

cûa chu'ng ta C„N,C¹ và C¼N nhau ... 

-Tôi hay ng°i  yên l¥ng và thÜ©ng  nghe ÇÜ®c s¿ yên l¥ng 

ÇÀy tØ tâm cûa anh chÎ em kh¡p nÖi..Giây phút này chúng 

tôi xin cúi ÇÀu tán than công ÇÙc anh chÎ em, nh»ng  ngÜ©i 

Áo Lam cä m¶t đ©i n¥ng lòng v§i Çåo pháp v§i t° chÙc 

gÇpt cÛng dang l¡ng lòng, l¥ng yên  cùng nhau nghe tØ trái 

tim mình. 

-Sao không mïm cÜ©i thª vào ra? mà låi nÜ§c m¡t rÜng 

rÜng nghï r¢ng  gÇpt chúng ta phân tán tØ thÜ®ng tÀng Ç‰n 

hå tÀng cÖ sª .?. 

-ThÀy T° dåy chúng ta tiêu trØ nghiŒp chÜ§ng cao dày.! 

Sao ta ngày càng chÒng chÃt .? 

-Bài h†c BÒ ĐŠ Tâm r¶ng mª .! sao ta ngày càng thu hËp 

låi .?. 

-L©i nguyŒn chúng sanh tròn thành PhÆt Çåo,!.Sao ta ngày 

càng r©i xa PhÆt tính .?.? 

-Chúng ta tin ch¡c r¢ng anh chi em ru¶t thÎt tâm linh tình 

Lam nghïa Phø  m†i nÖi tØ quê nhà Ç‰n kh¡p næm châu 

bÓn b‹ nghe.. thÃy..g¥p nhau không nh»ng b¢ng m¥t mà 

b¢ng cä máu th¡m thi‰t tình Lam, tim theo ÇŠu  nhÎp Ç¥p 

...Tính bÃt khä phân Çang ª ngay Çây, đØng tìm ki‰m ª 

đâu xa và cÛng tØ gi© phút này phäi nghï r¢ng anh chÎ em 

Çang PhÆt s¿ ª Çâu cÛng chÌ là cùng m¶t ChÜ T° cùng m¶t 

t° chÙc phân công s¡p x‰p. Chúng ta chÌ có Gi§i, ĐÎnh, 

HuŒ ch§ không có giáo quyŠn. G¥p th©i th‰...th‰ th©i phäi 

th‰! Vì v¥y th‰ tÜÖng tÙc ngÜ©i cÀn có ta và ta cÀn có 

ngÜ©i. H¶ Pháp chÜ tôn së phù h¶ d¶ trì chúng ta tùy 

duyên tåo ra phÜÖng tiŒn Ç‹ phát tri‹n t° chÙc gÇpt trong 

giai đoån này, nhÃt là ª xÙ ngÜ©i ... 

-Ð§c nguyŒn cûa chúng ta hôm nay là khÖi sáng ng†n l»a 

Thích Quäng ñÙc tØ chính m‡I chúng ta rÒi lan truyŠn 

kh¡p m†i nÖi r¿c sáng tình Lam đê có nh»ng bu°i tìm, 

thÃy, g¥p thÜÖng và hi‹u nhau thÆt lòng hÖn bao gi© h‰t.  

-Anh ChÎ Em tình Lam nghïa Phø cûa chúng tôi Öi .!.!..dù 

Çang ngÒi Çây..ngoài kia..xa n»a vòng trái ÇÃt ..tØ VN quê 

nhà hay kh¢p næm châu bÓn b‹ .chúng ta tin ch¡c mÜa gió 

bäo tÓ, oan trái m¶t Ç©i áo Lam rÒi cÛng qua..tÃt cä hoàn 

toàn qua Çi ..Cây lá hoa trái trong nh»ng mänh vÜ©n TÎnh 

ñ¶ GñPT thÆt s¿ xanh tÜÖi ..thÆt s¿ tràn Çày an lành thanh 

tÎnh .. 

-Xin tán thán công đÙc chÎ Tâm DiŒu Kim MÏ và ban biên 

tÆp ÇÀu næm KÏ Sºu (2009) đã v¿c dÆy bän tin 

AHgÇptVNg/HN và së không bao gi© gián Çoån ..Cám Ön 

các anh chÎ thÀm l¥ng không nêu danh tánh Çã góp š ki‰n, 

tÎnh tài giúp ban biên tÆp Bän Tin hoàn thành PhÆt s¿ ! 

Nh»ng Çóng  góp Çó là niŠm khích lŒ Ç‰n ban chấp hành 

AHgÇptVNg Hải Ngoại khÕi lo âu là có Çáp Ùng ÇÜ®c tình 

thÜÖng yêu mong Ç®i cûa các anh chÎ vŠ thành quä tÓt dËp 

tØ bu°i h¶i ng¶ nÒng Ãm s¡c hoa Çào Washington DC 

2008 vØa qua.!.! và chúng ta së có nh»ng lÀn h¶i ng¶ sau 

hoàn thành viên mãn hÖn .!-Xin các anh chi mª lòng cùng 

v§i chúng tôi cÀu nguyŒn giác linh ChÜ Tôn ñØc m¶t th©i 

Ç¶ trì che chª GĐPTVN cao Çæng PhÆt QuÓc .Xin các 

HTr  cao niên cao cÃp, Htr &Đoàn sinh có Çû s¿ chân 

thành trong tâm Ç‹ phøc hÒi anh linh các vÎ vì ñåo Pháp 

dân t¶c mà hy sinh, hÜÖng linh qúy vi sáng lÆp gdptVNg, 

anh chÎ HTr có công gìn gi», xây d¿ng Çào tåo bao nhiêu 

th‰ hŒ Çã ngã dài ra che chª  tÃt cä Lam viên tØ quê nhà 

cho Ç‰n sÓng tha hÜÖng xÙ ngÜòi ÇÜ†c : 

 -Tai qua nån khÕi (thÜong hi‹u nhau) 

- BÎnh tÆt tiêu trØ  (không còn phiŠn näo) 

 - DÙt såch m†i nghiŒp chÜ§ng... 

Nam Mô ñåi Bi quan Th‰ Âm BÒ Tát  

Nam mô ñåi Trí Væn Thù SÜ L®i BÒ Tát  

Nam Mô ñåi Hånh Ph° HiŠn BÒ Tát 

                                                                 Tâm Trí Quang Vui
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Đau Quá . . . !! 

     Đóa  Hoa Hồng . .  2008 !!!   
 

 

Vườn hoang tìm được đóa hồng 

Hái vào dâng Mẹ tỏ lòng thiết tha 

Con chưa hát hết bài ca 

Bỗng đâu nghe tiếng tào lao vọng về . .  

 

Ai ơi có biết nhiêu khê 

Tỏ bày ơn Mẹ nặng nề lắm không ? 

Làm thì  “chẳng”, nhớ thì “không” ! 

Thề thời im nhé kẻo lòng Mẹ đau 

Giờ còn có thể giúp nhau 

Mai sau mất Mẹ, biết đâu . . mà nhờ ? 

A Di Đà Phật Nam Mô 

Ma Ha Bồ Tát . . . hay ngàn bồ dao găm ? 

 

PMHùng (Râu Trụi) 

 

 

                 
     

                  Lời tiễn HT.Đức-Châu Vũ-Ngọc-Khuê. 

                          ***** 

                Một cánh LAM rụng 

                trong ánh trăng 

               mùa đông. 

                        ***** 

               Gió vang khúc buồn . . . 

               mây chở niềm thương . ! . 

                        ***** 

               Từ không trung 

              Vẳng chuông Từ-Bi 

              ngân - lan - quyện hào quang 

              rọi hồn chân chính 

                        ***** 

              Tâm lành - thanh tịnh 

              lánh bụi trần 

              về chốn uyên nguyên 

                 Tròn hạnh-ngưyện.   
 

                    (Phila,14-11 Mậu-Tý, 2008) 

 

                    Diệu-Hoa Trần-T-Hồng-Khương 

 

 

Bác Khuê ! Thôi đã xa rồi ! 

Thảnh thơi cho Bác, 

Ngậm ngùi phần ta. 

  

Thuở sơ giao Tin Vui Hòa hiệp 

Áo Lam hiền Dũng Trí cùng Bi 

Tận tình chu đáo cho người 

Vẻ vang vinh hiển 

Không giành phần ta. 

  

Nay Bác đã thỏng tay đi tới 

Chuyển trược phiền thành Bạch Tịnh Không 
 

Khuê ơi !  hãy nhớ bạn cùng!         

                                                            Gđ. Dũng Nga 

 

 

 

 

 

 
 

 



 10 

  

 

 

                        

               
   

(H¶i ng¶ AHgdptVNg/HN Washington DC 2008) 
 
M¶t sÓ anh chÎ em Cali låi thÜÖng nh§ m¶t th©i xÜa cû, cùng nhau 
kéo vŠ  Washington DC ki‰m tìm 2 Bà TrÜng ..NgÄu hÙng sao 
Çó.!.! báo công voi 2 Bà là con cháu có nhiŠu ÇÙa mang thêm  
giòng máu Lam thÃm ÇÆm vào tim mình .. Nên cùng v§i anh chi 
em miŠn ñông Hoa Kœ rû nhau  làm h¶i ng¶ AHgdpt/HN 
Wasington DC 2008 .."NÒng Ãm s¡c hoa Çào .."..Kh¡p næm châu 
bÓn b‹ hÜ§ng Ùng l©i kêu g†i cûa con cháu 2 Bà, anh chi em Vinh 
Nghiem ÇÒng loåt hân hoan la lên .."Tìm vŠ nhau ..mau ..mau ..vŠ 
chi em ÖÎ!.!H¶i ng¶ trông.! mau ..mau .. vŠ ch© tin nhau .!!."..Nh© 
ngôi nhà không gian GDPT VNg  nên anh chi em dÜ®c bi‰t ngÜ©i 
anh em chân tình, hiŠn hòa Lê væn Lâm nhân länh TrÜªng ban t° 
chÙc  cùng m¶t sÓ anh chi em Çã là ông bà  n¶i ngoåi không ngåi 
khó khæn góp công góp cûa lo t° chÙc H¶i ng¶AHgdptVNg/HN 
Washington DC.... Låy PhÆt.!. xin tán thán công ÇÙc anh chi  
AHgdptVNg/miŠn ñông Hoa Kÿ Çã nhÆn länh PhÆt s¿ l§n lao này 
..Anh chi miŠn ñông Hoa Kÿ Çã làm cho máu chúng ta thÃm ÇÆm 
tình Lam nghïa Phø ..Tim chúng ta cùng m¶t nhÎp ÇÆp ..Ôi .! . Ôi 
!. Anh chÎ Lâm ÖÎ!chÎ Thanh Minh,chi Th†,TÓ MÏ,VÜÖng 
Nghiêm ,Mai Nºu,ThuÆn Thäo va Thien Thanh ñKhiet Öi .!.! 
!.Tình Lam Öi ..! thÜÖng ...suÓt Ç©i ...  
Tôi nhÃt  quy‰t tìm cách Ç‰n Washington DC..ñâu có phäi nhÜ Çi 
Nam Cali, leo lên xe Çò Hoàng là h‰t chuyŒn.TØ bên này nÜ§c MÏ 
qua t§i bên kia nÜ§c My..xa.. xa .l¡m . 
.OK .! ª Çâu cÛng Ç‰n ,vì Çang cÀn,có,còn nhau nên quy‰t .."Tìm 
nhau"...Lên net thÃy Anh ChÎ Em d¥n dò nhau  mua vé may bay 
sao cho rÈ .. mà ham !..Phäi mua vé tØ bây gi© m§i rÈ .!Bäo cÆu 
con trai mua vé  cho BÓ di Washington DC g¥p cô chú bác gdpt 
Vinh Nghiêm 2 næm 1 lÀn. Bây gi© Februrary 04-2008 còn s§m 
læm ..CÆu ta nói vÆy ch§ mình cÛng lo.!!Mãi Ç‰n March 04-2008  
lên email nhÆn ÇÜ®c ticket electronc m§i yên lòng ..MØng qúa.! 
ghi danh d‰n ban t° chÙc h¶i ngô"Nòng âm s¡c hoa Çào" 
AHgdptVNg/HN WasingtonDC 2008 b¢ng online ..ÇÜ®cThien 
Thanh ñKhiet khen là s§m và làm Çúng theo form cûa ban t° 
chÙc . .   Màu hoa  Anh ñào Washington DC næm nay së Ç¥c biŒt 
hÖn, lå hÖn, ÇËp hÖn.! vi có màu Lam kh¡p næm châu bÓn b‹ Çem 
vŠ H¼A C¨NG .. Tháng ngày cuÓi Ç©i cÜ suy nghï vÅn vÖ ..cÙ lo 
là không còn  sÙc Ç‹ di d¿ h¶i ng¶ AHgdptVNg/HN 2008 ..nên cÙ  
ch© trông,Ç®i tin nhau ... mau mau cho Ç‰n April-04-2008 Ç‹ 
thÃy,Ç‹ g¥p m¥t  nhau  .. ..CÙ bÎ anh Nguyên Thông rÀy la hoài 
.."làm gì có sÓng v§i ch‰t ..phäi th¿c tÆp Çi ..Ç‹ có Ç©i sÓng tâm 
linh. không bao gi© ch‰t.!Ç‹ thÃy anh chi em mình không bao gi© 
già .!trë hoài. .. ÇËp mãi .." ..Th‰ hŒ này Ç‰n th‰ hŒ khác së thay 
nhau lo cho vÜ©n tÎnh Ç¶Vïnh Nghiêm mãi mãi xanh tÜÖi thì anh 
em ,trÜªng Lão,trÜªng Huynh chúng mình,cùng bác Tâm Thông 

NñL®i, các anh Khuê, Tâm Hòa NMThu,  PhÓ, Nhø,các chÎ DiŒu 
Hoa ñKCúc, DÜÖng, Cänh v.v.. còn ÇÜ©ng tìm vê Ç‹ thÃy h¶i ng¶ 
AHgdptVNg/HN còn mãi .. vÅn hùng vï tÜÖi sáng .  
Ticket electronic chÌ dÄn: Departure San Jose International 
April 02,6:35am  (Morning) 
 Arrival Minneapolis  April 02,12:17 pm (Afternoon)  
Con Çón Çi tØ 4:00am sáng, thä xuÓng phi trÜ©ng t¿ mình check in 
b¢ng máy d‹ lÃy Boarding pass,lÀn ÇÀu m§i Çi, låi ki‹u này nên 
cÛng bª ngª,may nh© có bi‰t chút xíu computer nên cÛng mò 
mÄm lÃy dÜ®c vé ..NgÒi ch© cÃt cánh, dÜ®c anh Lâm hÕi thæm và 
thông báo chi Th† së Çón tai phi trÜ©ng. D‰n phi trÜ©ng MSP thÆt 
Çúng gi© ..VŒ sinh,æn sáng,xem chuy‰n bay m§i.?gate 
..?(monitor) ..nghï t.ai Çây 45 phút,d‹ ch© Çi ti‰p .. 
Departure MSP Appril 02,1:00pm  (Afternoon) 
Arrival Washington Dulles April 02,4:21 pm (Afternoon) 
 
ñ‰n nÖi rÒi ..hÒi h¶p quá ..Çúng là trÈ thÖ luÓng tu°i ..không bi‰t 
ch° lÃy hành lš ª Çâu .? NgÜ©i ta chÌ Baggage Claim ..nhÜng nhìn 
ra chÌ thÃy khoäng trÓng .?!m†i ngÜ©i ch© mình cÛng ch© theo 
..môt cái phòng  di chuy‹n Çang ng© ng© Ç‰n sát ch° mình,cºa 
mª,hành khách chuy‰n bay ÇŠu vào Çó ..Ô.! Çó la chi‰c xe chª 
Ç‰n nÖi lÃy hành lš .. 
Anh Chi Nguyên Thông va Chi Th† Çã ch© TTrqv ngoài c°ng 
..Loay hoay mãi m§i trông thÃy 2 chÎ Th† Chi, còn anh Nguyên 
Thông  lo mình låc nên vào trong ki‰m ..M†i ngÜ©i vui mØng,chÎ 
Th† hân hoan thÆt s¿..có lë nh§ låi th©i thi‰u n» Giac Minh xa xÜa 
cûa mình ..ChÎ Th† va TTrqv chênh lŒch nhau ch¡c cÛng chØng 
5,6 tháng tu°i là cùng . M†i ngÜ©i tÆp trung tåi nhà anh chi Lâm, 
tØ phi trÜ©ng vŠ Ç‰n Çó  cÛng khá xa..Gi© tan sª, xa l¶ xe c¶ nÓi 
duôi nhau chåy quá nhanh, công nhÆn chi Th† Ç°i sang laine lË 
làng ..ngÀu quá .!.Có lë TTrqv dÜ®c b»a æn Ç¢u tiên cûa  h¶i ng¶ 
AHgdptVNg/HN 2008 anh chi Lâm m©i æn cÖm tÃm, xôi, thÎt gà 
thÆt Ç¥m Çà ..ngon quá .!.   Ban t° chÙc vØa dùng cÖm tÓi vØa rà 
xét låi cách s¡p x‰p anh chÎ em ª xa vŠ nÖi æn chÓn ª tåi nhà ai 
.?..Và TTrqv dÜ®c ª nhà ThiŒn Thanh ñÇKhi‰t .. 
 Anh trÜªng ban AHgdptVNg/HN g†i vŠ nhà cho chi ñoan (KiŠu 
Loan) ª Kansas va cô em Thân ª Pháp vŠ d¿ h¶i ng¶, d†n tÀng 
dÜ§i hÀm cho TTrqv ª . ñ¥t hành lš xuÓng tÀng hÀm,ch° tåm trú 
trong mÃy ngày h¶i ng¶ qua tÓt  ..,restroom  g†n gàng såch së, 
computer cho khách, phòng làm viêc ÇÀy Çû máy móc, bao b†c 
toàn là sách Çû loåi, thÆt tiên nghi cho ai cÀn nghiên cÙu ÇŠ tài gì. 
Có bàn 6 gh‰ Ç‹ ngÒi thäo luÆn h†p bàn ít ngÜ©i .. 
Thú vÎ nhÃt có lÓi Çi riêng ra ngoài ..               (tiếp trang 11)                                       
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 (tiếp theo )                                            CHUYỆN TẢN MẠN HOA ĐÀO 2008 

Tài Chánh Bản Tin Số 122 
Bản ghi từ ngày 27/12/07 đến ngày 07/02/09 

 

Niên Liễm 2007 ($40) 

 

Trần Thị Thanh Minh 

Lê Thị Dung 

Trần Thị Mai Dung 

Đặng Kim Trang 

Lê Thị Hằng 

 

Niên Liễm 2008 ($40) 

 

Nguyễn Ngọc Quỳnh Giao 

Vũ Ngọc Khuê 

Lê Xuân Mai 

Ngô lê Trọng Thuấn 

Nguyễn Văn Liêm 

Đặng Mỹ Châu 

Đặng Trần Hoa 

Bùi Thế San 

Nguyễn Hoài 

Nguyễn Công Sản 

Nguyễn Đức Cường  

Phạm Trọng Sơn 

Lê Thị Hằng 

Lê Thị Trà 

Trần Thị Thanh Minh 

Nguyễn Đình Thống 

Võ Văn Phú 

Nguyễn Đình Nam 

Trần Thị Ngọ  

 

Lê Thị Dung 

Đặng Kim Kiểm 

Đặng Kim Trang 

Dương thị Mỹ 

Huỳnh Ái Tông 

Trần Thanh Mỹ 

Nguyễn Thị Tuyết Mai 

Nguyễn Hữu Thọ 

Nguyễn Quang Vui 

Phùng Thị Thọ 

Trần Quốc Bảo 

Phạm Minh Tâm 

Đặng Đình Khiết 

Phạm Thị Lệ 

Trần Hồng Loan 

Trần Minh Phương 
Nguyễn văn Lâm 

Trần Thị Mai Dung 

Cao Minh Châu 

Thái Quang Minh Chính 

Vương thị Thịnh 

Nguyễn thị Tâm 

 

Niên Liễm 2009 ($40) 

 

Nguyễn Đình Nam 

Trần Thị Mai Dung 

Phùng Thị Thọ 

Nguyễn Thị Tâm 

Dương Thị Mỹ 

Trần Thanh Mỹ 

Phạm thị Nga (San) 

Đặng Trần Hoa 

Phạm Trọng Sơn 

 

Bản Tin: 

 

Vũ Ngọc Khuê         $10 

Nguyễn Văn Liêm    $10 

Nguyễn Đức Cường $10 

Phạm Trọng Sơn      $20 

Lê Thị Hằng             $10 

Lê Thị Trà                $20 

Trần T. T. Minh        $10 

Võ Văn Phú              $10 

Lê Thị Dung             $20 

Trần T.Mai Dung     $20 

Đặng Kim Kiểm       $20 

Đặng Kim Trang      $20 

Chị Thục                  $50 

Cao Bích Vân          $50 

Lê Thị Tuyết Nga     $10 

Huỳnh Ái Tông        $10 

Trần Thanh Mỹ        $60 

Chi Úc Châu            $60 

Phạm Thị Lệ            $10 

Trần Minh Phương   $10 
Trần Thanh Mỹ            $120 

 

Kỷ Yếu : 

Lê Thị Trà                $20 

Trẫn T.Mai Dung     $20 

Đặng Kim Kiểm       $20 
 

Từ Bi : 

 

OV Pháp Quang    $1000 

OV Vạn Hạnh           $60 

Thầy Trí Hiền          $100 

Nguyễn Văn Liêm    $10 

Đặng Trần Hoa         $20 

Nguyễn Đức Cường  $10 

Lê Thị Hằng              $10 

Lê Thị Trà                 $20 

Trần Thị Mai Dung   $40 

Đặng Đình Tuân        $10 

Đặng Kim Kiểm        $20 

Trần Thanh Mỹ         $120 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  April 03-08,600:am   Trời se se lånh,Çi d‰n các con ÇÜ©ng l§n Ç‹ thhÃy xe c¶ tÆp nÆp,nhà th© l§n,trÜ©ng h†c v.v..quay låi nhà thì 
g¥p ñKhi‰t låi cùng nhau th‹ døc Çi b¶ ti‰p nh»ng con ÇÜ©ng xung qunh nhà,lên xuÓng dÓc nhË nhàng thänh thÖi,  không bóng 
ngÜ©i,cÖn gió thóang nhË cùng vài cây hoa Anh Dào lë loi  nhÜ thì thÀm chào hÕi ngÜ©i khách ª phÜÖng xa Ç‰n ..ñKhi‰t chÌ m¶t 
cây to l§n ÇÀy hoa không lá,màu s¡c thÆt ÇËp ,hÕi mình có bi‰t cây gì .?Çang u § ..Khi‰t nói là cây .."Magnolia, ª VN chÌ có ª các 
chùa l§n, qúy Thây bäo la cây hoa M¶c Liên,ma qûy thÜ©ng trú ngø ª Çó nên không ai dám trÒng(xem hình).". Ánh n¡ng trong sáng 
cûa ngày Çã b¡t ÇÀu.!.ñKhi‰t lo Çi Çón ThÀy Chính Ti‰n,và các PhÆt s¿ còn Ç†ng låi.. Nhìn ng¡m phía ngoài nhà Khi‰t ..Hoa 
mai(xÙ ngÜ©i)vàng trÜ§c ngÕ nhÜ reo r¡c nhÎp ÇiŒu bolero VN bình dân d‹ hi‹u Ç‹ vØa lòng khách nhìn ng¡m .M†i ngÜ©i g†i cây 
Anh ñào Li‹u xÕa phû trÜ§c cºa nhà,mình nghï không phäi Çào tÖ li‹u y‰u Çâu .!Nó Än dÃu m¶t sÙc månh cûa Dåi Hånh Phô HiŠn 
BÒ Tát Çó ! !..Cây Anh ñào này cÓ tình  rû xuÓng nhÜ chào Çón ôm lÃy m†i ngÜ©i khi Ç‰n v§i Thiên Thanh ññKhi‰t ..Mª c°ng 
bÜ§c ra khu vÜ©n  phía sau nhà .. Nhin lên tÀng gác l»ng,bÆc thang lên xuÓng cùng b¶ bàn gh‰ b¢ng g° có vë lâu Ç©i,nhÜng vô cùng 
v»ng vàng ch¡c ch¡n Ç‹ chÎu Ç¿ng bån bè Ç‰n ng©i lì ª Çây.!.. ly cafe này Ç‰n ly trà khác.!ÇÓt cháy Çi‰u thuÓc lá này Ç‰n Çi‰u khác 
không kÎp t¡c ..Çê cho luÒng tÜ tÜªng suy nghï dâng trào .! có phäi vÆy không Phú VÕ,Phúc Đåt,ñÙc Châu ñäm ñang.?..?               
TTr Quang Vui                                                                                                    [Xin xem tiếp  tại www.vinhnghiem.org] 

**  Quý Anh Chị đã đóng tiền cho Thủ Quỹ hoặc gửi Vị nào đóng dùm nhưng không 

thấy tên xin vui lòng nhắc nhở sơ sót để chúng tôi kịp thời xin lỗi và điều 

chỉnh.   

**  Xin nhờ Quý anh chị Trưởng Chi hay Thủ Quỹ của Chi nhận dùm và chuyển về 

cho chúng tôi .   

      Xin cám ơn Quý Anh Chị.                          

                                                                                                                          Thủ Quỹ; Diệu Thu  Nguyễn Thị 

Tâm    
 

 
 

 

Xin Quý anh chị 

gửi check về:  

 

Tam Nguyen  
119C S.  Kellogg 

Ave 

Goleta ,  CA  

93117   

  

ĐT: (805) 708 6268  
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     Ban Tin AHVN                 TO: 

9909 Waterview Road                 

   Raleigh, NC 27615 
 

          
 

Tin trưởng Khuê đột ngột ra đi đã gây sửng sốt cho rất nhiều 

người, vợ con, gia đình, than nhân, bạn hữu, đại gia đình Áo 

Lam, và anh chị em AHVN chúng ta. Có sinh, có tử.  Đó là 

lẽ thường tình. Mọi người, mọi vật đều phải trải qua.  Ngay 

cả chính Đức Phật, một đấng toàn năng cũng không tránh 

khỏi sự mất mát của thân xác.  Tuy nhiên sự ra đi không một 

lời từ giã, nhắn nhủ của anh đã làm cho mọi người chúng ta 

bùi ngùi, thương tiếc.  Theo giáo lý nhà Phật , sự mất mát thể 

xác chỉ là một xự chuyển tiếp của đời người từ một thế giới 

này sang một thế giới khác. Thế giới khác đó xấu hay tốt tùy 

theo mỗi cá nhân.  Nếu chúng ta đã làm nhũung điều tốt đẹp 

trong thế giới này thì chắc chắn chúng ta sẽ được sang một 

thế giới mới tốt đẹp và sáng sủa hơn.  Đây là luật nhân quả. 

Nhân nào thì quả đó. 

Sự ra đi của anh thật thanh thản, nhẹ nhàng và an lành.  

Trong ngày tiễn đưa anh, ngoài thân bằng quyến thuộc còn 

có sự  hiện diện của một vị Hòa Thượng cao tăng, và rất 

đông quí vị thượng tọa, đại đức tăng ni, đại gia đình Áo Lam 

đã đến từ khắp mọi nơi trong cũng như ngoài nước Hoa Kỳ.  

Qua hai sự việc này, Anh quả thật đã có một diễm phúc mà ít 

ai trong chúng ta có được.  Điều này chứng tỏ rằng trong lúc 

sinh thời anh đã hy sinh cả cuộc đời cho gia đình, xã hội, và 

phụng sự đạo pháp nói chung và gia đình Áo Lam nói riêng.  

Anh đã tạo được nhân tốt tất nhiên cái quả đạt dược phải 

hoàn mỹ. 

Anh đã ra đi quá bất ngờ, đa số chúng ta rất ân hận đã không 

được gặp anh để hàn huyên, để vui tươi, để tưởng nhớ lại 

những kỷ niệm êm đềm trong thời gian sinh hoạt vừa qua.  

Tưởng nhớ tới Anh và để tránh khỏi phải ân hận là không 

được biết trước, phải chăng đã đến lúc anh chị em AHVN 

chúng ta nên thường xuyên gặp nhau, email, điện thoại và trò 

chuyện với nhau nhiều hơn.  Thế gian này cái quý nhất 

không phải là thứ không có được và nhũung gì đã mất đi, mà 

là cái hạnh phúc hiện đang có.  Trong giờ phút hiện tại, 

chúng ta nên tận hưởng nhũung gì mà chúng ta đang có: Ông 

bà, cha mẹ, anh chị em, vợ con, cháu chắt, thân nhân, bạn 

hữu, và anh chị em AHVN.  Đâu đây vẳng lại tiếng của một 

vị thiền sư khả kính : “ An trú trong hiện tại 

                              Giờ phút đẹp tuyệt vời”. 

                                                                        MINH TUẤN 

 
 

         Kêu gọi mọi người chia xẻ giòng giao cảm với anh Khuê, 

nhưng chính mình lại không trải dược tâm tình trên giấy! Biết nói 

gì với anh đây, khi tất cả đã muộn rồi!  Bài hát như một bài học, 

nghe hoài mà chưa chịu hiểu: “Nếu có thương tôi, thì hãy thương 

tôi bây giờ, đừng đợi ngày mai đến lúc tôi qua đời!...”  Nhưng 

hình như đến lúc đó mọi người mới thấy dược cái dễ thương, nết 

tốt đẹp, hiền lành, nhẫn nhịn,v.v của người đã ra đi.  

Nghe tin “động trời”, hai vợ chồng tôi kẻ trước người sau, bỏ sở 

bỏ nhà, bay về Cali với nỗi hoang mang đến mua sai vé! 

     Trên máy bay nhìn mây trắng thong dong mà lòng mình tê tái, 

ray rứt trong tiếc thương.  Khi giòng nước mắt âm thầm chảy, tôi 

chợt thấy lại hình ảnh của chính mình trong lần tiễn anh Phố, anh 

Thu.  Có được mấy người anh hiền hòa, dễ thương, tâm lành như 

tâm Phật, sống hết mình cho đàn em thân yêu, thì ông Trời lần 

lần dành hết. Để lại trong tôi nỗi buồn tê tái, nhưng không đau 

bằng nỗi ân hận dày vò. Cũng vì mình đã sống không hết lòng và 

không đủ tỉnh thức, nên tạo lỗi lầm. Tôi biết các anh không bao 

giờ trách, có khi các anh không thấy lỗi tôi nữa, nhưng mình làm 

thì mình biết thôi!   

Với anh Khuê, tôi có điều được an ủi là từ lúc Cô Khanh An xuất 

gia, tuy chưa bao giờ nói về chuyện này với anh, nhưng tôi hiểu 

nỗi cô đơn câm nín, và quý sự hy sinh cao cả của anh.  Lần nào 

về Cali, dù thời giờ eo hẹp, phải chia xẻ cho nhiều nơi, nhưng tôi 

luôn muốn anh có mặt chung vui với ACE AHVN và cả với bạn 

Trưng Vương. Ai cũng khen tôi tìm đâu được ông anh hiền lành 

dễ thương hết chỗ nói! Ngay cả khi tôi không có mặt ở Cali, bạn 

TV cũng mời anh tham dự tiệc TV. Ngày anh đi, bạn TV khóc 

thương và đưa tang anh. Anh đã được nhiều người thương yêu 

ngay lúc anh còn đó. Nhất là các anh chị AHVN thương mến anh 

ra mặt ! Chia sẻ với anh hết mình! 

 

Trong mấy ngày quanh quẩn ở nhà quàng, lúc vắng người  (rất 

hiếm khi), tôi xịt nước lên từng vòng hoa tình nghĩa của muôn 

người gởi anh, hoặc đuổi muỗi cho anh, mà không thấy buồn 

nhiều như khi chưa đến. Nhưng lúc xe tang đưa anh vào lò thiêu 

là lúc tôi quặn lòng đau. Chiếc quan tài sao cô đơn quá! Bao 

nhiêu là người mà mình thì không có ai.! Tôi khóc trong cảm 

giác lạc lõng bơ vơ, một cảm giác cô đơn đến lạnh người.  Tôi 

cảm thấy một điều gì rất thiếu, một điều gì chưa đủ!  Không biết 

cảm quan này cho anh hay cho tôi ? 

 

 Rời đám tang, tôi về đến nhà hai giờ sáng.  Hôm sau thức dậy đi làm, tôi thấy trên bàn một bao thư to, tên người gởi: Khuê Vũ, dấu 

bưu điện JAN 07, 2009.  Tôi đứng không vững, quỵ xuống chiếc ghế khóc nhận món quà cuối cùng anh gửi cho tôi buổi sáng ngày 

anh mất!  Tôi biết đó là một quyển báo Xuân, như anh vẫn thường gởi  sách  báo cho tôi bao nhiêu năm nay. Tôi để dành trên bàn, 

không mở. Tôi cười với món quà ngay lúc làm Bản Tin này cho anh.  Anh đang vẫn hiện diện, cùng  làm Bản Tin vói mình   

Vài hôm sau, một chuyện lạ lại xảy đến: Tôi nhận được email của Đức Châu!  Vô cùng ngạc nhiên, tôi xem kỹ lại ngày nhận, khi 

biết chắc là email mới, tôi hồi hộp mở ra đọc. Thì ra con gái anh Khuê vào email của Bố hỏi thăm tôi.  Mỹ Hạnh và Hồng Phúc đều 

đã trưởng thành, nhưng chỉ mới vừa tung bay.  Cô Khanh An cũng vừa thọ giới lớn.  Ba viên ngọc quý của anh Khuê dù đã hiểu lẽ  

vô thường, nhưng sự biệt ly quá đột ngột và quá to lớn cho ba cánh hoa mong manh này phải chống đỡ. Cũng may cả gia đình anh 

đều gần với Tam Bảo nên được sự an ủi thương yêu hết lòng của Chư tăng ni và đoàn áo Lam.  Đây là niềm an ủi đáng kể nhất mỗi 

lần tôi nghĩ đến anh Khuê.  Cội phúc đã trồng, vết thương người ở lại rồi sẽ được lành êm đềm hơn những người không đủ phước.   

Nhờ đó anh Khuê sẽ thong dong về đất Phật với anh Phố, anh Thu.                                                      Tâm Diệu Dương thị Mỹ    

   

 


