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KHOÂNG COÙ CHUØA/VIEÄN NAØO VI-DIEÄU VAØ BÍ-MAÄT HÔN THAÂN THEÅ 

CUÛA CHÍNH CHUÙNG TA! 

KHOÂNG COÙ LÔØI DAÏY, KINH ÑIEÅN NAØO ÑAÙNG GIAÙ HÔN TIEÁNG NOÙI 

CUÛA TÖÏ TAÂM! 

KHOÂNG COÙ HOØA-THÖÔÏNG, THÖÔÏNG-TOÏA, ÑAÏI ÑÖÙC, TAÊNG/NI NAØO 

CAO QUYÙ HÔN TÖÏ-TAÙNH THANH-TÒNH CUÛA CHUÙNG TA! 
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 Thöông cho nhöõng keû ít hoïc noäi-ñieån, laên xaên trong choán Chuøa/Vieän, bò boïn Troïc Ñaàu 

Cö-Só (kinh Ñaïi Baùt Nieát Baøn) lôïi duïng ñeán taän xöông tuûy maø vaãn nhe raêng, híp maét ra cöôøi 

noùi hæ haû! 

 Nhöõng doøng chöõ sau ñaây seõ khieán cho ñaùm Troïc Ñaàu Cö Só, boïn Phaù Giôùi Taïp Taêng/Ni, 

cuøng luõ Ma maëc aùo Caø-Sa giaû laøm Sa-moân Thích-töû voâ cuøng töùc giaän, baàm gan tím maät, beâu 

reáu, deøm pha vaø ngaên caám ñoà chuùng hoïc, ñoïc. Nhöõng haønh vi nhö vaäy, chöùng toû söï ngu doát cuûa 

chuùng, vaïch aùo cho ngöôøi ta thaáy theïo, ñeå loøi caùi ñuoâi giaëc cöôùp trong Phaät-Giaùo! 

 Khi maéng chöôõi ke û khaùc thì haàu nhö ai cuõng noùi “trung ngoân nghòch nhó”, “lôøi thaät maát 

loøng”, “thuoác ñaéng ñaõ taät”, nhöng khi bò ngöôøi khaùc noùi thì ít coù ai chòu laéng nghe, suy tö, roài 

tìm phöông caûi hoái maø thöôøng thoát ra nhöõng caâu nhö “ñoà khuøng ñieân”, “vieát baäy baï”; boïn hoï 

ñaâu coù ngôø raèng moät ngaøy naøo ñoù, khi phöôùc Ngöôøi cuûa hoï suy taøn, thì nhöõng caâu noùi cuûa hoï 

seõ nhö tieáng doäi ñeå roài bò caûnh “phaûn ñaéc kyø chieâu”! 

 Laäp Chuøa/Vieän laø ñeå gom ñoà chuùng cho tieän vieäc giaûng daïy. Keû xuaát gia (töù ñaïi giai 

khoâng, luïc thaân baát nhaän) coù nôi nöông töïa baäc tröôûng thöôïng maø tu hoïc Ñaïo Giaùc-ngoä, coøn 

haøng cö-só taïi gia vì baän roän gia söï vaø kinh doanh ñeå kieám mieáng aên, manh aùo, daønh duïm cuûa 

tieàn, töù söï tieán daâng leân Tam-Baûo, caàu chuùt phöôùc dö vaø coù cô hoäi hoïc Ñaïo Voâ-Thöôïng 

Chaùnh-Ñaúng Chaùnh-Giaùc. Ngaøy nay, haøng xuaát gia thöôøng chæ bieát nhaän söï cuùng-döôøng cuûa 

caùc haøng cö-só, coøn chæ daïy cho ngöôøi tu hoïc thì chaúng coù maáy ai tuyeân giaûng! Phaät-töû taïi gia 

thì u meâ chaúng bieát caùch thöa hoûi! 

 Long Nhöït chöa töøng nghe, huoáng chi ñaõ töøng muïc kích caûnh ôû ñaâu coù vieäc truyeàn trao 

Chuøa/Vieän theo kieåu “cha truyeàn con noái”, “choàng ñeå laïi vôï”, “caäu/chuù ñeå laïi chaùu” maø toàn taïi 

vaø phaùt sanh ra caùc baäc Long, Töôïng trong Phaät-Giaùo. Nhöng, vieäc ñoù ñaõ vaø ñang xaõy ra ôû 

Hoa Kyø. Ñieån hình vaø noåi tieáng nhöùt laø Thieàn Vieän Chaân Nguyeân. Caùi goïi laø Thieàn Vieän, Tu 

Vieän maø chæ coù duy nhöùt moät ngöôøi tu-só thì thöû hoûi coù phaûi laø höõu danh voâ thöïc khoâng? Caùi 

goïi laø với hạnh nguyện "Kiến Lập Đạo Tràng, Trùng Hưng Tam Bảo, Tiếp Tăng Độ 

Chúng" xem ra cuõng chæ laø chieâu baøi cuûa nhöõng keû laïm duïng Phaät-Giaùo möu caàu tö lôïi. 

 

 THIEÀN VIEÄN CHAÂN NGUYEÂN, INC.  

Voán ban ñaàu:  $ 150.000  (mua ñaát naêm 2000) 

Ñaït ñöôïc: $ 2.300.000 (10-15-2011) 

Möu caàu sang ñoaït baù taùnh:  $ 15.000.000 

20635 U.S. Hwy 395 

Adelanto, CA. 92301 

Con trai, Peter P Nguyeãn, seõ naém toaøn quyeàn sau khi Thích Ñaêng Phaùp qua ñôøi. 
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State Reference ID:  C2835470  

Registered Agent:  Peter P Nguyen  

File Date:  Thursday, May 18, 2006  

Active:  True  

Filing Type:  Articles of Incorporation  
 

  

 

“Dang Phap” töùc “Thao D Nguyen”, coøn Peter P Nguyen laø con trai cuûa “Dang Phap”.  

 

Lieân heä taøi chaùnh giöõa Thieàn Vieän (1 ngöôøi) Chaân Nguyeân vaø Peter P Nguyen ra 

sao, caàn phaûi thaåm ñònh laïi. 

 

Entity Name: THIEN VIEN CHAN NGUYEN, INC. 

Entity Number: C2835470 

Date Filed: 05/18/2006 

Status: ACTIVE 

Jurisdiction: CALIFORNIA 

Entity Address: 20635 HWY 395 

Entity City, State, 

Zip: 
ADELANTO CA 92301 

Agent for Service of 

Process: 
PETER P NGUYEN 

Agent Address: 9766 CHAPMAN AVE #858 

Agent City, State, 

Zip: 
GARDEN GROVE CA 92841 
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Then he laughed and said: "In the next reincarnation, I hope I will be born in the United States. I 

will be young and strong again and come back to this place and do a better job. This I believe. 

Yes!" 

 

http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/2008/05/25/MN5J10O0M7.DTL 

 

taïm dòch,  

 

Roài oâng cöôøi vaø noùi: “Trong kieáp lai sinh (reincarnation), toâi nguyeän ñaàu thai trôû laïi Hoa-

Kyø. Toâi seõ treû laïi vaø coù söùc khoûe traùng kieän vaø quay trôû laïi nôi ñaây vaø laøm toát hôn nöõa. 

Ñaây laø ñieàu toâi tin töôûng. Vaâng!” 

 

Roõ raøng, caâu noùi treân laø luaän ngöõ cuûa KEÛ LOØNG ÑAÀY CHAÁP TRÖÔÙC!  

Thaày Ñaêng Phaùp quyeát giöõ ngoâi Thieàn Vieän naày, cho duø khi cheát bieån nghieäp meânh 

moâng vaãn coá ngoay ñaàu tìm veà choán xöa. Söï thaät phuû phaøng seõ uïp xuoáng ñaàu oâng ta, vì luùc ñoù 

maùi chuøa maø oâng ñaõ khoå coâng gaày döïng ñaõ loït vaøo tay keû khaùc! Ngöôøi naày seõ khoâng deã daøng 

nhöôøng laïi cho oâng, vì laøm sao bieát ngöôøi trai treû kia chính laø Thích Ñaêng Phaùp cuûa kieáp xöa? 

Coù leõ Thaày Ñaêng Phaùp ñaõ ñoïc nhieàu chuyeän taùi sanh cuûa caùc vò Ñaïi Laït-Ma Taây Taïng, nhöõng 

baäc Thaønh Töïu Giaû (Mahasiddha) neân mô öôùc vaäy maø.  



6 

 

Ngay caû hai vò Ban Thieàn (Panchen) Laït ma, hai vò Sö-Töû Hoáng (Karmapa) maø caùc baäc 

Thaày Taây Taïng khaû kính coøn phaûi gaëp raát nhieàu boái roái! Ñoù laø hoï voán coù truyeàn thoáng nhaän ra 

vò Ñaïi Laït-Ma taùi sanh, chôù nhöõng Taêng/Ni tu taäp ôû Hoa Kyø phaàn ñoâng laø Phaù Giôùi Taïp 

Taêng/Ni, Ngu Si Taêng/Ni, Ma maëc aùo giaû Sa Moân vaø Troïc Ñaàu Cö Só.  

Söùc tu cuûa Thaày Ñaêng Phaùp muoán trôû laïi coõi ngöôøi cuõng chöa chaéc laø deã! Vì sao?  

1. Haõy hoûi Thaày ñaõ ñoái xöû vôùi Taêng/Ni thaát cô lôõ vaän, khoâng bieát maùnh khoùe vaø thuû 

ñoaïn löôøng gaït Phaät töû, tìm ñeán nhôø vaû, ra sao?  

2. Haõy xem Thaày Ñaêng Phaùp coù xöùng ñaùng vôùi ngoâi vò Thöôïng Toïa chöa maø chieãm 

cheä ngoài treân cao nhaän söï cuùng döôøng? Thaày coù theå tieâu söï cuùng döôøng ñaùnh ñoåi 

baèng moà hoâi nöôùc maét vaø xöông maùu cuûa caùc haøng cö só tu haønh chaân chaùnh chöa? 

3. Thöû hoûi “Ñaïo” vôùi Thaày Ñaêng Phaùp vaø haõy môû xem laïi caùc cuoän video ñaõ phaùt 

haønh nhöõng naêm vöøa qua xem “Thöôïng Toïa” Ñaêng Phaùp trình baøy Phaät Giaùo vaø 

tuïng kinh nhö theá naøo. Toå noùi, “y kinh giaûng oan cho tam theá chö Phaät, rôøi kinh moät 

chöõ ñoàng Ma thuyeát!” nhö vaäy Thaày Ñaêng Phaùp thuoäc vaøo loaïi naøo? 

4. Caùi maø vò “Thöôïng Toïa” naày ban cho Phaät töû laø “raát nhieàu ngöôøi – Taøu, Cam-pu-

chia, Laøo, Vieät, Myõ – ñeán nhöõng buoåi cuoái tuaàn ñeå caàu nguyeän cho söï haïnh 

phuùc vaø khoâng  coøn caêng thaúng,” Phaùp ñaõ noùi. 

"Many people - Chinese, Cambodian, Lao, Vietnamese, Americans - come on weekends 

to pray for happiness and no stress," Phap said.  

http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/2008/05/25/MN5J10O0M7.DTL 

  

Thieàn vieän maø chaúng cung öùng ñöôïc caùc phaùp tu chöùng Ñoán, Tieäm, Quaân Thaàn Taù Söù, Töù Lieäu 

Giaûn, Thaäp Muïc Ngöu Ñoà, v.v...  ñeå Phaät töû vöôït khoûi Sanh Töû Luaân Hoài (Samsara), thaáy 

Taùnh (Buddhata) thaønh Phaät, maø chæ “caàu nguyeän” ñeå ñöôïc haïnh phuùc vaø khoâng bò caêng thaúng 

ö? Phaät Giaùo döôùi tay cuûa vò Thöôïng Toïa naày e raèng seõ sôùm vaøo nhaø thöông ñieân maát, vì sao? 

--- Vì caàu nguyeän thoâng thöôøng khoâng coù hieäu quaû nhö ngöôøi ta mong öôùc.  

Löïc baát tuøng taâm, thì “caàu” laøm sao maø maõn caùc nguyeän öôùc?  

Phaät khoâng daïy suoát ngaøy “caàu”, cuõng khoâng daïy ñi Chuøa/Vieän ñeå “caàu” maø 

daïy phaùt ra caùc Troïng Theä (Samaya), Ñaïi Nguyeän (Mahapranidhana)! Phaät 

khoâng daïy “tin” muø quaùng, ngay caû kinh-ñieån maø Ngaøi ñaõ tuyeân thuyeát (vì tam 

sao thaát boån, vì tö yù söûa ñoåi Thaùnh ngoân) maø khoâng suy xeùt ngoïn nguoàn! Huoáng 

laø lôøi noùi cuûa nhöõng keû phaøm phu, caïo ñaàu, maëc Phaùp phuïc cuûa Nhö Lai, maø 

haønh theo haïnh taø cuûa haøng Ma ngoaïi, roài voäi tin muø, tin quaùng moät caùch cuoàng 

si, ngu muoäi. 

 

http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/2008/05/25/MN5J10O0M7.DTL
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CONFLICT OF INTEREST 

1. YEAR IN USA: 1978 or 1979? 

As a captain in the South Vietnamese Army from 1965 to 1975, Phap oversaw the 

management of supplies before he was captured by the Viet Cong in 1975 and 

jailed for two years. After his release, Phap came to America and started a new 

life. 

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=65,7457,0,0,1,0 

Phap, whose secular name is Thao Nguyen, was raised by devout Buddhist 

parents, according to his son, Peter Nguyen, 35, the eldest of four children. Phap 

served in the South Vietnamese military during the Vietnam War, and 

immigrated to the United States in 1979. 

http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/2008/05/25/MN5J10O0M7.DTL 

2. YEAR OF ORDINATION: in the late 1980s 

Presiding over the temple is Monk Thich Dang "Tom" Phap, whose secular name 

is Thao Nguyen (no relation to Hao Nguyen). Before entering the Dai Dang 

Monastery in San Diego in the late 1980s, Phap was a mechanical engineer in 

Flint, Mich., for Ford Motor Co. 

 In fact, his statement was off at least 11 years! Dai Dang Monastery founded in 

2001, how could he enter the monastery when it even built? 

Dai Dang Monastery 
Dai Dang Monastery 
6326 Camino Del Rey 

Bonsall, California 92003 

USA 

Tel: (760) 945-5588 

Fax: (760) 758-3158 
 

 

 

 

Dai Dang Monastery  

http://www.list-company.com/company/search/index.jsp?qs=Bonsall
http://www.list-company.com/company/search/index.jsp?qs=California
http://www.list-company.com/company/search/index.jsp?qs=USA
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Dai Dang monastery founded in 2001 by a group of 

devotees, who went out of their way to make it possible. 

It locates on a beautiful hill of approximately 9 acres of 

land in Bonsall city of San Diego, California.  

 

Dai Dang is not an ordinary monastery, but it has been recognized as the learning and 

practicing center of Vietnamese Buddhist Meditation Congregation, under the 

leadership of Zen Master Thich Thanh Tu (officially in Sept. 2001). The formation of 

Dai Dang monastery has brought much of benefits to Buddhists: their research, 

learning, practicing, and affiliation. For a short time, it has made a significant 

achievement even though the path is still long. 

If you have a chance to visit the monastery, you definitely will feel impressive with its 

scenery. It's quite peaceful and refreshing, compare to the crowded city environment. 

Its daily schedule is based on the daily schedule of Truc Lam monastery at Da Lat 

(Vietnam). 

 

As we all know, in the future, Dai Dang will continue its functions and activities, while 

the sangha will continue their mission of bringing benefits to all people and 

propagating Vietnamese Zen. 

 

Sangha: 25+ monks 

Abbot:    Reverend Thich Tue Giac 

http://www.truclamvietzen.net/ProfileDDang.htm 

3. WORKING HISTORY: 

Presiding over the temple is Monk Thich Dang "Tom" Phap, whose secular name 

is Thao Nguyen (no relation to Hao Nguyen). Before entering the Dai Dang Monastery in 

San Diego in the late 1980s, Phap was a mechanical engineer in Flint, Mich., for Ford 

Motor Co. 

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=65,7457,0,0,1,0 

 

He entered Dai Dang Monastery and meditation center in San Diego about seven 

years ago. After his ordination, following tradition, he left his worldly belongings behind 

to practice and teach Buddhism. 

 

http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/2008/05/25/MN5J10O0M7.DTL 
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Came to USA in 1979, assumed that he knew English well, Mechanical Engineering 

Program in Michigan required at least 4 years to study, thus, he may graduate in June 

1985/1986, a salary about $30,855/year with 6% of it went to 401K. How long did he 

spend at Ford Motor Co., 2-3 years? 

 

4. FINANCIAL FOR THE 15 ACRES LOT IN ADELANTO, CA: 

 

“He said he bought the land in Adelanto about four years ago for $150,000, and moved 

to the High Desert from San Diego to start building the $15 million temple. It is being 

built solely on donations.” 

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=65,7457,0,0,1,0 

 

“Searching far and wide for a suitable site on which to place the statue donated by a 

wealthy businessman in Malaysia, Phap bought the 15-acre lot in Adelanto about four 

years ago.” 

http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/2008/05/25/MN5J10O0M7.DTL 
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MAÂU THUAÅN TRONG CAÙC BAØI BAÙO 

 

 Thích Ñaêng Phaùp töôûng raèng khoâng ai coù khaû naêng kieåm chöùng nhöõng phaùt ngoân cuûa 

oâng ta. 

1. NAÊM SANG HOA KYØ:  1978 hay 1979? 

Moät vieân Ñaïi UÙy Tieáp Vuï maø chæ Hoïc Taäp Caûi Taïo 2 naêm thì Haø Noäi ñaõ quaù deã 

daõi vôùi oâng, vaø coù theå chæ vôùi oâng Thaûo. Vöøa ra traõi thì sang Hoa Kyø nhö vaäy laø 

naêm 1978 hay 1979?  

2. XUAÁT GIA:   

Ngaøy xuaát gia thoï giôùi laø moät ngaøy troïng ñaïi trong cuoäc ñôøi cuûa tu maø noùi laø 

cuoái thaäp nieân 80 laø nghóa ra sao? Vaû laïi Hoøa Thöôïng Thieàn Sö Thanh Töø raát 

khoù khaên khi cho ngöôøi xuaát gia, chôù khoâng phaûi buoâng lung nhö sau naày. 

 Coøn nguoàn tin khaùc cho bieát thì Kyõ Sö Thaûo xuaát gia naêm 2001 (2008-7 

= 2001), baây giôø laø Thöôïng Toïa, cuoäc ñôøi cuûa Kyõ Sö Thaûo sao toát soá nhö anh 

chaøng Xuaân Toùc Ñoû vaäy?   

Tu Vieän Ñaïi Ñaêng thaønh laäp naêm 2001, nghóa laø Thích Ñaêng Phaùp ñaõ 

xuaát gia tröôùc khi Tu Vieän ñöôïc thaønh hình! Ñaây laø caûnh chaùu sanh tröôùc oâng 

Noäi vaäy! Ñieàu naày cho bieát laø lôøi noùi cuûa oâng khoâng ñaùng tin caäy.  

3. LÒCH SÖÛ LAØM VIEÄC: 

Vöôït bieân sang ñònh cö taïi Hoa Kyø naêm 1979, giaû duï oâng Thao laø ngöôøi thoâng 

thaïo Anh vaên thì cuõng phaûi maát ít nhöùt laø 4 naêm môùi ra tröôøng Ñaïi Hoïc. Nghóa 

laø oâng Thaûo ra tröôøng vaøo khoaûng thaùng 6, naêm 1985/1986, vôùi ñoàng thôøi ñoù laø 

30,855 moät naêm cho taân Kyõ Sö, chöa kinh nghieäm, vaø toái ña laø 6% ñöôïc ñoùng 

goùp vaøo quyõ Höu Trí 401K. Nhö vaäy, Kyõ Sö Thaûo chæ laøm vieäc ôû ñoù 2-3 naêm ö? 

 

FORD MOTOR COMPANY 

4333 MATTHEW 

FLINT,  MI  48507-3160 

Industry: Motor Vehicles and Passenger Car Bodies 

4. TAØI TRÔÏ CHO MAÕNH ÑAÁT 15 MAÃU ANH TAÏI ADELANTO, CA 

ÔÛ moät tôø baùo thì nguoàn taøi trôï laø do moät thöông gia lôùn ngöôøi Maõ-lai cung öùng. Coøn 

ôû moät nguoàn khaùc thì chính Thaày Ñaêng Phaùp ñaõ boû ra $150,000 ñoâ la naêm 2004 ñeå 

mua ñaát laø do soá tieàn 401K cuûa oâng. Sau bieán coá 9/11/2001, moät soá tieàn lôùn töø Maõ-

Lai chuyeãn sang Hoa Kyø khoâng phaûi laø chuyeän deã laøm. Vaäy thì phaûi tin nhö theá naøo 

cho hôïp tình hôïp lyù? 
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THIEÀN VIEÄN LINH ÖÙNG 

 

 

Ñaïo Phaät laø Ñaïo Giaùc Ngoä, laø Ñaïo Trí Tueä, laø Ñaïo Voâ Thöôïng 

Chaùnh Ñaúng Chaùnh Giaùc, chôù khoâng phaûi laø thöù Ñaïo baï ñaâu tin ñoù, tin töôûng moät caùch 

muø quaùng laø ñi traùi laïi vôùi toân chæ cuûa ñöùc Töø Phuï Thích Ca Möu Ni Theá Toân!  

Voïng töôûng, taø kieán, meâ tín dò ñoan laø nhöõng thöù caàn phaûi dieät tuyeät trong cöûa Phaät! 

Ñaïi Töø Ñaïi Bi cuûa chö Phaät Theá Toân khoâng coù nghóa laø duï doã ngöôøi ta, löôøng gait 

ngöôøi ta! 

Chuøa to Vieän lôùn, Phaät töôïng huøng vó chaúng qua laø phöông tieän ñeå che möa truù naéng vaø 

coù nôi ñeå Phaät töû cuøng nhau tu hoïc, chôù khoâng phaûi ñeå theâu deät nhöõng söï thaät khoâng coù! 

Ñaønh raèng Chuøa to, Vieän lôùn laø ñieàu raát toát neáu vaø chæ neáu caùc baäc chaân tu, giöõ giôùi 

tinh nghieâm truï trì vaø rao giaûng Chaùnh Phaùp ñuùng theo tinh thaàn cuûa Ñaïo Phaät ta.  

Nhöng, neáu boïn Phaù Giôùi Taïp Taêng/Ni, boïn Ngu Si Taêng/Ni, cuøng vôùi boïn Ma giaû Sa 

Moân traø troän phaù hoaïi Chaùnh Phaùp, daãn daét Phaät töû ngu doát si meâ vaøo ñöôøng taø neõo baäy thì oâ 

hoâ moät phen maát thaân Ngöôøi, neõo dò loaïi mang loâng ñoäi söøng, chöøng naøo môùi ra khoûi? Thöông 

thay! Thöông thay! 

Caùi goïi laø Thieàn Vieän Sa-Maïc raát linh öùng, chaúng qua laø coù nhieàu ngöôøi keùm trí tueä bò 

maéc löøa bôûi nhöõng ngöôøi coù ñaëc quyeàn vôùi Thaày Ñaêng Phaùp tung chieâu ra maø thoâi!  

Loái Veà Chaân Nguyeân, gieo raéc nhieàu ñieàu meâ tín dò ñoan. 

NHỮNG NHÂN CHỨNG SỐNG ÐÃ ÐƯỢC CHỮA LÀNH:  

Như chúng ta đã biết Quán Thế Âm , Ngài là một vị Bồ Tát đã thị hiện khắp 

nơi để cứu khổ nhân loại khi có Niềm Tin và Tâm Thành  kêu cứu đến Ngài lúc 

bị gặp nạn tai, Ngài sẽ liền thị hiện và cứu giúp  để vượt qua mọi tai ách khổ 

nạn kể cả bệnh tật sớm được tiêu trừ, mang niềm vui và an lạc đến cho mọi 

người. Nay ngài đã thị hiện tại vùng Linh địa Adelanto, đây là một phước báo 

nhiệm mầu mà Ngài đến để cứu khổ chúng sanh không phân biệt tôn giáo hay 

chủng tộc vì tất cả mọi ngưòi cũng đều cùng máu đỏ và nước mắt mặn như 

nhau như lời dạy của Ðức Thế Tôn: “không có sự khác biệt giửa các chúng 

sanh vì máu cùng đỏ và nước mắt cùng mặn” khi Ngài còn tại thế giửa một xã 
hội Ấn Ðộ  vẫn còn nặng tinh thần kỳ thị và phân chia giai cấp.  

-- Con gái Bà Ðinh Bá Hill, Las Vegas, bị bướu bằng trái banh bong ngay trên 

đầu gây đau nhức kinh khủng, Bác sĩ bảo phải giải phẩu nhưng không bảo 

đãm, chỉ 50/50, gia đình không dám mỗ, bà mang cháu đến Thiền Viện Chân 

Nguyên khẩn cầu Ngài Quán Thế Âm và mang nước lọc đã được Thầy Trụ trì 
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chú nguyện về nhà uống, quả thực như là nước thiêng , sau một thời gian 
ngắn , bướu dần dần xẹp hẳn và được hồi phục.  

-- Một bệnh nhân bi bịnh nan y, xin được giấu tên, tại Texas, xem trên 

Internet trang Việt Báo, thấy có Hào quang Quán Thế Âm thị hiện ở Thiền 

Viện Chân Nguyên, gia đình mang ông qua Cali đến Thiền Viện, cả gia đình 

lòng thành cầu nguyện dưới chân tương QTA và thỉnh nước lọc đã được Thầy 

trụ trì chú nguyện mang về nhà uống, sau một tháng, cơn bệnh đã dần hồi 

phục, gia đình mừng khôn xiết, gửi thư cảm tạ đến Thiền Viện và kèm theo 
một cái check tịnh tài để cúng dường Quán Thế Âm.  

-- Bà Âu Thu Sương, ngụ tại Las Vegas, là em dâu của nghệ sĩ La hoại Tân, bị 

tai nạn xe và nằm “coma” suốt 2 năm nay, sau khi gia đình đến khẩn cầu đến 

Ngài QTA và thọ nhận nước lọc đã được Thầy chú nguyện mang về uống, nay 

đã tỉnh lại , mở mắt ra và biết nhận thức cũng như có cảm giác trở lại.  

-- Ca sĩ Phương Ðại sau cơn “strock” không thể đi lại được và người vợ cũng bị 

đau nặng, sau khi cả hai tìm đến Thiền Viện Chân Nguyên được sự cứu khổ 

của QTA, nay anh chị  đã được chửa lành , anh đã tập đi lại được không cần 
gậy và chị  sau khi khỏi bệnh đã xin quy y và xuống tóc tai Thiền Viện.   

-- Một người Mỷ tên Ranallia Bellco, theo đạo Thiên Chúa, nhà cách Thiền 

Viện lái xe 1 tiếng, có một đứa con gái 16 tuổi, nhưng đã thường trốn học, rất 

ngổ ngáo và quậy phá. Bà rất khổ sở vì đứa con gái này. Nhân đọc báo Los 

Angeles Times, bà tìm đến Thiền Viện cùng đứa con gái, được Thầy trụ trì 

niềm nở tiếp đón và khuyên bảo, sau đó Thầy hướng dẫn ra Tôn Tương QTA, 

Thầy  tụng  niệm trong khi hai mẹ con thì đứng chấp tay nhìn lên Tôn Tượng, 

sau đó thỉnh nước về uống, một tuần sau bà đến Thiền Viện cho hay là đứa 

con trở nên thuần tánh, biết nghe lời bà, biết dọn dẹp nhà cửa và đi học trở 

lại… bà vui mừng qúa đổi, bà cám ơn Thầy đã nhờ “Ðức Mẹ” cứu gia đình bà. 

Nay bà thường xuyên đến Thiền Viện vào sáng sớm để lạy “Ðức Mẹ” Quán Thế 
Âm.   

Còn nhiều nhiều trường hợp các chứng nhân sống  đã được sự linh ứng nhiệm 
mầu  cứu khổ của Quán Thế Âm  Bồ Tát tại vùng Linh Ðịa Adelanto.  

http://old.thuvienhoasen.org/thienvienchannguyen.htm 

Coù ai ñeán gaëp baø AÂu Thu Söông ñeå thaêm hoûi chöa? Ngöôøi vieát ñaõ ñeán vaø söï thaät 

khoâng maáy khaû quan nhö lôøi ngöôøi ca tuïng Thieàn Vieän Chaân Nguyeân ñaõ noùi! 

 Haønh giaû cuûa Thieàn Toâng chaân chaùnh khoâng coù haønh vi chuù nguyeän vaøo nöôùc cho 

ngöôøi ta uoáng ñeå trò beänh nhö Thích Ñaêng Phaùp ñaõ vaø ñang laøm! 

Khoâng coù vieäc uoáng nöôùc caát (distilled water) maø tröø taát caû beänh taät. Ngay caû, ñöùc 

Töø Phuï Phaät Thích Ca Möu Ni Theá Toân, ñöùc Ñaïi Bi Quaùn Theá AÂm Boà-

Taùt coøn khoâng laøm ñöôïc vieäc ban nöôùc laõ tröø beänh!  
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Chaúng leõ, Thaày Ñaêng Phaùp moät keû hoïc haïnh thoâ-thieån, kinh ñieån khoâng thoâng ñaït, haønh 

vi hoáng haùch ñoái vôùi Taêng/Ni khi hoï ñeán caàu xin giuùp ñôû (cho maáy traêm baïc, phun nöôùc mieáng 

phæ nhoå tröôùc maët ngöôøi nhaän tieàn!), maø coù khaû naêng vöôït hôn Phaät, Boà-Taùt ö? OÂng Lö Thaéng 

Ngaïn (Lu Sheng-yen (盧勝彥)), Voâ Thöôïng Sö Thanh Haûi, Caäu Traïng, Coâ Ba Nöôùc Laïnh (trò 

kieåu Ñaêng Phaùp ñang laøm) v.v... ñaõ noåi danh moät thôøi cuõng vì loaïi tuyeân truyeàn ñaày meâ tín dò 

ñoan naày.  

Vì muoán traùnh tình traïng ngu muoäi nhö vaäy xaõy ra trong töông lai, khi bò Ñeà-Baø-Ñaït-

Ña (Devadatta, xem toân kinh Dieäu Phaùp Lieân Hoa, kinh Vi-Ñeà-Hy, v.v...) laên ñaù töø treân cao 

xuoáng, toan saùt haïi, laøm chaûy maùu chaân Phaät thì ñöùc Töø Phuï Thích Ca Möu Ni Theá Toân ñaõ 

duøng phöông tieän giaû noùi coù beänh, Thaàn-Y Kyø-Baø (Jivaka (coøn dòch laø Kyø Vöïc hoaëc Thôøi 

Phöôïc Ca), con cuûa Vua Bimbisara vaø thöù Thieáp Amrapali) ñaõ trò lieäu cho Ngaøi. 

Ñöùc Töø Phuï Thích Ca Möu Ni Theá Toân caên nhaéc kyû laø phaûi tìm Thaày Thuoác trò khi bò 

beänh, ñoïc theâm kinh ñieån (nhö toân kinh Döôïc Sö, kinh Ñaïi Baûo Tích, Phaùp Hoäi Voâ Taän YÙ, 

kinh Dieäu Phaùp Lieân Hoa, Phaåm Phoå Moân, v.v...) vaø saùm hoái tieâu tröø toäi chöôùng. Ngaøi khoâng 

noùi phaûi uoáng nöôùc laïnh cuùng Phaät, Boà Taùt, hay caùc bình nhoû nöôùc caát ñeå döôùi chaân baøn vong 

maø laønh maïnh! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Lu_Sheng-yen
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HIEÄN TÖÔÏNG ÑÖÙC QUAÙN THEÁ AÂM PHOÙNG QUANG 

 

 

 

 AÛnh chuïp nhaém ngay vaàng Thaùi Döông lay laøm vaàng haøo quang cho töôïng, vôùi baàu 

khoâng khí oâ nhieãm, maøu vaøng cam chöùng toû buïi vaø SO3  (Sulfur trioxide) quaù nhieàu! Ñaây 

khoâng laø ngaãu nhieân maø laø nhieáp aûnh gia ñaõ chuïp ñi chuïp laïi ôû nhieàu goùc caïnh khaùc nhau vôùi 
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maùy chuïp hình hieän ñaïi vaø choïn ra böùc hình naày. Ngoaøi ra, caùc hình maïn-ñaø-la phaùt ra töø toân 

töôïng, xem Cö Só Laáy Tö Caùch Gì Phaùn Xeùt Taêng Ni? Trang 72-75 ñaêng treân 

pramnguyen.com.  

Hieän töôïng caùc hình maïn-ñaø-la phaùt ra töø toân töôïng naày laø phoù baûn cuûa Phaät Ngoïc 

(Jade Buddha). Töø khi ngöôøi vieát neâu leân  nhöõng ñieàu hö thaät veà hoa maïn-ñaø-la trong Coù Phaûi 

“Phaät Ngoïc” Laø Söï Quaûng Caùo Reõ Tieàn Khoâng? thì hình nhö toân töôïng Phaät Ngoïc vaø toân 

töôïng Quaùn Theá AÂm loä thieân cuûa Thieàn Vieän Chaân Nguyeân ñaõ maát LINH KHÍ, neân taát caû hoa 

maïn-ñaø-la ñeàu hoaøn toaøn bò taét lieäm. 
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VAØI ÑIEÅN HÌNH KHAÙC 

 

 

Hoøa Thöôïng Thích Thieän Trì bò moät phuï nöõ (coù dính líu veà tình caûm) naém giöõ tieàn cuûa 

uaát öùc sanh troïng beänh (lieät giöôøng), roài qua ñôøi, hoàn vaãn coøn vöôùng vít Chuøa Kim Quang, 

Thích Thieän Duyeân nhaân cô hoäi chieám ñoaït Chuøa! Ngöôøi phuï nöõ naày bò Ni Sö Nguyeân Thanh, 

Chuøa An Laïc, vaø “Hoøa Thöôïng” Quaõng Thanh, Chuøa Baûo Quang, laøm tieàn! AÂu cuõng laø thöù 

tieàn baát nghóa “cuûa taøu ñoå aâm ty”. 

“Hoøa Thöôïng” (töï phong) Thích Giaùc Nhieân, heä thoáng Minh Ñaêng Quang cuõng bò  

töông tôï nhö vaäy. 

Tu Vieän Töôøng Vaân do Thích Vieân Ñöùc ñöùng teân, nhöng taát caû taøi chaùnh ñeàu do Sö coâ 

Thanh Lieãu naém giöõ. 

 

CHUØA BAÙT NHAÕ 

 

“Hoøa Thöôïng” Thích Nguyeân Trí, Chuøa Baùt Nhaõ, bò Ni-coâ Hueä Chieáu (noùi laø chaùu ruoät 

cuûa Hoøa Thöôïng) thao tuùng taøi chaùnh, buoân baùn Phaät cuï reû tieàn töø Vieät Nam nhaäp sang, noùi 

raèng ñoù laø töø “Jade Buddha” baùn ra.  

Ni-coâ Hueä Chieáu, Nguyeân Lan/Nguyeân Giaùc, Giôùi Ñònh,  hôïp taùc chaëc-cheû vôùi 

Ñaëng/Quaùch AÙi Lieân cuûa Chuøa An Laïc, Ventura, laøm aên veà “Phaät Ngoïc”.   

 

22 - 31 October 2010 

Bat Nha Buddhist Temple  

803 S. Sullivan St.  

Santa Ana, California, 92704. USA  

Contact: Most Venerable Thich Nguyen Tri 

Tel: (714) 548-4148 or (714) 571-0473 

 

 Nhaäp caûng haøng töø Vieät Nam theâm 

 

  Bill of Lading No. 

VGLTLAX1012347 

Arrival Date 
2011-01-05 
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Voyage No. 
50E50 

Vessel Name 
9262716 

 
Shipper 
CHUA KHAI TAY 
HOA QUY WARD NGU HANH SON DIST DANANG CITY VN 

Consignee 
BAT NHA BUDDHIST TEMPLE 
803S SULLIVAN ST SANTA ANTA CA92704 US 

Notify Party 
Port of Loading 
Singapore 

Port of Discharge 
Los Angeles, California 

Declaration of Goods 
TEMPLE ITEMS MARBLE WARES AND BRONZE WARES 

Other Information Available 
Gross Weight, Number of Units, Volume, Country of Origin, Carrier 

Code, Ship Registered In, Container Number, Marks & Numbers 

 

Phaät töû mua laàm “haøng bò nöùt, beå, meû” voâ cuøng töùc giaän, nhöng khoâng theå laøm gì ñöôïc 

ñaønh phaûi “xa Chuøa, laùnh Phaät”!  

Nghe noùi, nhôø vaäy maø Chuøa ñaõ vô veùt treân 700,000 ñoâ la trong khoaûng thôøi gian ngaén. 

Sau ñoù thì Hoøa Thöôïng laâm beänh, vaø moät soá Hoøa Thöôïng coù lieân heä vôùi Chuøa Baùt Nhaõ 

trong voøng vaøi thaùng laàn löôït qua ñôøi nhö  

1. Hoøa Thöôïng Thuyeàn AÁn, maát 07-11-2010 

2. Hoøa Thöôïng Trí Chôn (14-3-2011, vöøa laøm chuû leã cho coá),  

3. Hoøa Thöôïng Haïnh Ñaïo (28-7-2011).  

Chuøa Baùt Nhaõ nghieãm nhieân trôû thaønh nhaø quaøn cho caùc Sö Taêng. 

Gaàn ñaây, phaàn lôùn, taøi saûn rieâng cuûa Hoøa Thöôïng ñaõ ñöôïc chuyeãn sang cho Ni coâ Hueä 

Chieáu toaøn quyeàn naém giöõ. Phaàn khaùc, taøi saûn cuûa Chuøa Baùt Nhaõ laïi ñöôïc phaân chia cho hai 
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Thaày treû (baûo laõnh töø Vieät Nam sang chöa bao laâu) ra rieâng ñeå laäp chuøa gaàn ñoù! Nhö vaäy, 

caûnh caïnh tranh, giaønh giöït Phaät töû seõ ñöôïc dieãn ra soâi ñoäng, neáu ñoù khoâng phaûi laø chuû ñích 

cuûa Hoøa Thöôïng. 

 

 
 

Entity Name: 
BAT NHA MEDITATION INSTITUTE OF THE 

UNITED STATES OF AMERICA 

Entity Number: C1718623 

Date Filed: 01/19/1993 

Status: ACTIVE 

Jurisdiction: CALIFORNIA 

Entity Address: 803 S. SULLIVAN STREET 

Entity City, State, Zip: SANTA ANA CA 92704 

Agent for Service of Process: LE TAN HUYNH 

Agent Address: 1952 CALLE ROJA 

Agent City, State, Zip: SANTA ANA CA 92705 

 

“Tieán Só (?)” Leâ Taán Huyønh, khoâng phaûi Taêng-só, laäp toå-chöùc buø nhìn, caùi goïi laø The 

General Association of Vietnamese Buddhist Laymen In The United States (Toång 

Hoäi Cö Só Phaät Giaùo Hoa Kyø), toïa laïc taïi 1612 N Spurgeon St, Santa Ana, CA 92701 

 
State Reference ID: 02001225 

Registered Agent: Le Tan Huynh 

File Date: Tuesday, January 21, 1997 
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Active: True 

Filing Type: Articles of Incorporation 

 

Gaàn ñaây, Leâ Taán Huyønh laïi daêng kyù vôùi California Secretary of State State (Reference 

ID: 03263084). 

Lga Corporation 

State Reference ID: 03263084 

Registered Agent: Le Tan Huynh 

File Date: Tuesday, December 08, 2009 

Active: True 

Filing Type: Articles of Incorporation 

 

Lieân heä taøi chaùnh giöõa heä thoáng Chuøa/Vieän Baùt Nhaõ vaø Huyønh Taán Leâ ra sao, caàn 

phaûi thaåm ñònh laïi. 

 

BAT NHA MEDITATION INSTITUTE OF AMERICA 

Tax Exempt/NonProfit Organization Information 

Organization Information 

 

Download all the information for this tax exempt/nonprofit organization 

to a Spreadsheet or Other File Type 

Organization Name/ 

Address 

BAT NHA MEDITATION 

INSTITUTE OF AMERICA 
803 S SULLIVAN ST 

SANTA ANA, CA 

92704-2605 

Asset Amount 

(available with membership or 

data download) 

Income Amount 

(available with membership or 

data download) 

Form 990 Revenue Amount 

(available with membership or 

data download) 

Employer Identification Number 
(nine digit number assigned by the IRS to identify a 

company) 

(available with membership or 

data download) 

In Care Of Name 
(the officer, director, etc. to whose attention any 

correspondence should be directed) n/r 

Classification 
(category under which an organization may be tax 

exempt) Religious Organization 

https://www.taxexemptworld.com/acctsetup.asp
javascript:document.download.submit();
https://www.taxexemptworld.com/acctsetup.asp
javascript:document.download.submit();
https://www.taxexemptworld.com/acctsetup.asp
javascript:document.download.submit();
https://www.taxexemptworld.com/acctsetup.asp
javascript:document.download.submit();
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Filing Requirement 
(the primary return(s) the organization is required to 

file) Form 990 - Not required to file (church) 

Taxonomy 
(classifies an exempt Internal Revenue Code 501 

(c)(3) organization) Buddhist 

Affiliation 
(defines the organizational grouping) 

This organization is an independent 

organization or an independent auxiliary 

(i.e., not affiliated with a National, 

Regional, or Geographic grouping of 

organizations). 

Deductibility Status Contributions are deductible 

Foundation Type Church 

Tax Period 
(the date of the latest return filed) 12/2003 

 

 

CHUØA AN-LAÏC  

(AN LAC MISSION) 

 

 

 

“Hoøa Thöôïng” Thích Thoâng Haûi, Tu Vieän Chaân Khoâng 2, Tu Vieän An Laïc (An Laïc 

Mission, Phaät ang Thieàn Vieän (Tu Vieän Chaân Khoâng 3) ñaõ vaø ñang bò Ñaëng/ Quaùch AÙi Lieân, 

caáu keát cuøng ñaùm buoân Thaàn baùn Thaùnh Phaät Ngoïc (“Jade Buddha”, xem Baûy Huyeàn 

Thoaïi Veà Phaät Ngoïc, Coù Phaûi Phaät Ngoïc Laø Söï Quaûng Caùo Reõ Tieàn Khoâng?, Linh Khí 

Phaät Ngoïc UÙa Taøn, Re-Construction Issues of Jade Buddha After Serious Accident In 

Germany in Early July 2011, v.v. pramnguyen.com) thao tuùng taøi chaùnh, ñem ñoà Trung 

Quoác, (laøm $5-$10) giaû noùi laø töø Phaät Ngoïc ra ñeå cho tieäm vaøng Kim Phuïng baùn laáy lôøi (baùn 

$150 trôû leân).  

19 - 27 February 2011 

An Lac Mission  

901 S. Saticoy Avenue 

Ventura, CA 93004 (USA) 

Contact:  Most Venerable Thich Thong Hai 
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27 November - 28 November 2010 

Hawaii Convention Center (HCC)  

1801 Kalakaua Avenue  

Honolulu, Hawaii 96815 (USA) 

Contact: Ven. Abbot Thich Thong Hai  

Phone: (808) 222-0909 

 

Bill of Lading No. 

JAMCLBH08016034 

Arrival Date 

2008-01-30 

Voyage No. 

0802 

Vessel Name 

 
Shipper 

AI LIEN QUACH DANG 
229/31 BUI THI XUAN ST., TAN BINH DIST, HCMC VN 

Consignee 

AN LAC MISSION 
901 SOUTH SATICOY AVE, VENTURA CA 93004 US TEL: 805-659 

9845 HP: 805-816 8799 

Notify Party 

AN LAC MISSION 
901 SOUTH SATICOY AVE, VENTURA CA 93004 AI LIEN QUACH 

DANG TEL: 805-659 984 

Port of Loading 

Kaohsiung 

Port of Discharge 

Los Angeles, California 

Declaration of Goods 

4 WOODEN CRATES OF CERAMIC WARE STONE 

Other Information Available 

Gross Weight, Number of Units, Volume, Country of Origin, Carrier 

Code, Ship Registered In, Container Number, Marks & Numbers 
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An Lac Mission imports products from Ai Lien Quach Dang in Kaohsiung 

via Los Angeles, California. Container #MSKU0059914 

Company Name 

An Lac Mission 

Address 

901 SOUTH SATICOY AVE, VENTURA CA 93004 US TEL: 805-659 

9845 HP: 805-816 8799 

Total shipments in our database 

9 record(s) 

Latest Shipment 

Jan 31, 2011 

known suppliers 

5 known suppliers 

AI LIEN QUACH DANG (China Taiwan) 

 

Bill of Lading No. 
JAMCHLL0807439 

Arrival Date 
2008-08-21 

Voyage No. 
E008 

Vessel Name 

 

Shipper 

XUAT ANH 
16-28 HUYEN TRAN CONG CHUA ST., DANANG CITY VN TEL: 

05113961568 FAX: 05113961123 

Consignee 

T.T THICH THONG HAI 
CHAN KHONG MONASTERY, 1105 HIND IUKA DRIVE, 

HONOLULU HI 96821 US TEL:808-373-4608/808-222-0909 

http://www.importgenius.com/suppliers/ailienquachdang
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Notify Party 

AN LAC MISSION 
901S SATICOY AVE, VENTURA CA 93004 US AI LIEN DANG TEL: 

805-8168799 

Port of Loading 
Kaohsiung 

Port of Discharge 
Long Beach, California 

Declaration of Goods 
12 WOODEN CRATES OF STONE WARES 

Other Information Available 
Gross Weight, Number of Units, Volume, Country of Origin, Carrier 

Code, Ship Registered In, Container Number, Marks & Numbers 
T.t Thich Thong Hai imports products from Xuat Anh in Kaohsiung via Long 

Beach, California. Container #CAXU7321198 

Company Name 
T t Thich Thong Hai 

Address 
CHAN KHONG MONASTERY, 1105 HIND IUKA DRIVE, 

HONOLULU HI 96821 US TEL:808-373-4608/808-222-0909 

Total shipments in our database 

3 record(s) 

Latest Shipment 
Aug 21, 2008 

known suppliers 
1 known suppliers 

XUAT ANH (China Taiwan) 

 

Ngoaøi ra, Chuøa An-Laïc (An Lac Mission) coøn ñaáu giaù (auction) laên xaên trong cöûa chuøa, 

döôùi söï chöùng kieán cuûa “Hoøa Thöôïng” Thích Thoâng Haûi (Larry Lee), Ñaëng/Quaùch AÙi Lieân 

(Ñaëng Quaùch Ñoâng), vaø toaøn theå Taêng/Ni, ñeå thaâu goùp tieàn cuûa ... Töôïng Phaät Thích-Ca töø 

“ngoïc taïc töôïng Jade Buddha” ñaáu giaù leân $10,000 ñoâ la. Chuoãi ngoïc giaù $500 - $600, ñaáu giaù 

leân $10.000 ñoâ-la!  

 

Ngoaøi Phaät Ngoïc ra, Chuøa An Laïc coøn baùn ñaáu giaù caùc thöù khaùc, coù ngöôøi laøm “coø 

moài” naâng giaù ban ñaàu. Duøng ñaây ñeå khaáu tröø thueá phaàn “charity”! Nhö vaäy coøn phöôùc ö? 

 

CAÙC CHUØA KHAÙC ÑAÕ ÑAÁU GIAÙ (AUCTION) NHIEÀU LAÀN NHÖ VAÄY ROÀI.  

http://www.importgenius.com/suppliers/xuatanh
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Chuøa An Laïc ñaõ ñaêng kyù vôùi California Secretary of State (State Reference ID: 

02460605) baèng nhieàu hình thöùc khaùc nhau ñeå ñöôïc ñaëc mieãn ñoùng thueá.  

American Buddhist Mission, Inc. 

 

 Ngoâ Taâm laø cö-só taïi gia, khoâng phaûi laø Taêng-só, nhöng laïi ñaêng kyù vôùi 

California Secretary of State State (Reference ID: 02737659 ) ñeå ñöôïc ñaëc mieãn ñoùng 

thueá. 

 

State Reference ID: 02737659  

Registered Agent: Tam Ngo  

File Date: Tuesday, April 19, 2005  

Active: False Filing  

Type: Articles of Incorporation 

 

 
State Reference ID: 02460605  

Registered Agent: Larry Lee  
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File Date: Friday, July 26, 2002  

Active: True 

 

 

Ñaëng/Quaùch AÙi Lieân laø cö-só taïi gia, khoâng phaûi laø Tyø-Kheo Ni, nhöng laïi ñaêng kyù vôùi 

California Secretary of State State (Reference ID: C2460605 hay 02460605) ñeå ñöôïc 

ñaëc mieãn ñoùng thueá. 

 

Entity Name: AN LAC MISSION 

Entity Number: C2460605 

Date Filed: 07/26/2002 

Status: ACTIVE 

Jurisdiction: CALIFORNIA 

Entity Address: 901 S SATICOY AVE 

Entity City, State, 

Zip: 
VENTURA CA 93004 

Agent for Service of 

Process: 
AILIEN DANG 

Agent Address: 2076 SIERRA MESA DR 

Agent City, State, CAMARILLO CA 93010 
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Zip: 

 

Lieân heä taøi chaùnh giöõa heä thoáng Chuøa/Vieän Chôn Khoâng 2, An Laïc, Phaät Quang 

Thieàn Vieän, Taâm Ngoâ vaø Quaùch AÙi Lieân ra sao, caàn phaûi thaåm ñònh laïi. 

AN LAC MISSION 

Tax Exempt/NonProfit Organization Information 

 

Organization Information 

 

Download all the information for this tax exempt/nonprofit organization 

to a Spreadsheet or Other File Type 

Organization Name/ 

Address 

AN LAC MISSION 
901 S SATICOY AVE 

VENTURA, CA 93004-1817 

Asset Amount n/r 

Income Amount n/r 

Form 990 Revenue Amount n/r 

Employer Identification Number 
(nine digit number assigned by the IRS to identify a 

company) 

(available with membership or 

data download) 

In Care Of Name 
(the officer, director, etc. to whose attention any 

correspondence should be directed) AILIEN DANG 

Classification 
(category under which an organization may be tax 

exempt) Religious Organization 

Filing Requirement 
(the primary return(s) the organization is required to 

file) Form 990 - Not required to file (church) 

Taxonomy 
(classifies an exempt Internal Revenue Code 501 

(c)(3) organization) Buddhist 

Affiliation 
(defines the organizational grouping) 

This organization is an independent 

organization or an independent auxiliary 

(i.e., not affiliated with a National, 

Regional, or Geographic grouping of 

organizations). 

Deductibility Status Contributions are deductible 

Foundation Type Church 

https://www.taxexemptworld.com/acctsetup.asp
javascript:document.download.submit();


27 

 

Tax Period 
(the date of the latest return filed) n/r 

 

 

 
Rinpoche’s Health – Official Updates and Practices 

http://www.fpmt.org/teachers/zopa/rinpoches-health-updates-and-practices.html 

 

 TAI HAÏI CUÛA SÖÏ LÖØA ÑAÛO CUÛA ÑAÙM PHAÄT NGOÏC (JADE BUDDHA) LAØ 

TOÂN SÖ CUÛA HOÏ, LAMA ZOPA RINPOCHE, ÑAÕ BÒ BAÏO BEÄNH (STROKE), CHO 

ÑEÁN NAY VAÃN CHÖA HOÀI PHUÏC, NÖÕA THAÂN NGÖÔØI ÑAÕ HÖ (NHÌN BAØN TAY, 

CAÙC NGOÙN CO VEÏO), AÂM THANH NGOÏNG NGHÒU. PHÍ UOÅNG MOÄT ÑÔØI TOÂN SÖ!   

 

 Caùc Chuøa/Vieän khaùc ña soá cuõng coù tình traïng chung nhö vaäy. Haäu quaû khoâng nhöõng chæ 

rieâng ñaùm Phaù Giôùi Taïp Taêng/Ni gaùnh chòu maø coøn di haïi caû gia toäc!  

Phía sau löng “quí” Thaày ñeàu coù caùc baø Noäi Töôùng (quan heä raát thaân thieát, ngay caû tình 

duïc) vaø caùc chuyeân gia ñòa oác! Phaùi sau löng quí Coâ cuõng khoâng keùm! 
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XA-XÆ cuûa TAÊNG/NI 

 

 Thaày Chuøa hay Taêng-só, Tu-só cuûa caùc Tu-vieän thöôøng khoâng ñöôïc giöõ tieàn cuûa, khoâng 

ñöôïc caát giaàu vaøng baïc, quyù kim, khoâng ñöôïc kinh doanh söï nghieäp ôû ñôøi thì  

 laáy ñaâu ra tieàn ñeå mua xe hieäu, xe ñôøi môùi ñeå khoe vôùi ngöôøi? Cho neân, coù laém 

Thaày/Coâ boû maïng vì tai naïn xe coä. Ñoù laø Nhaân Quaû Nghieäp Baùo. 

 Ñi giaøy hieäu baèng da toát meàm, aám thì loøng Töø ñeå ôû ñaâu? Cho neân, coù laém 

Thaày/Coâ bò beänh Tieåu Ñöôøng (Diabetes), chaân teâ, chaân naëng, cuõng coù ngöôøi bò 

cöa chaân, ñi chaân giaû. Ñoù laø Nhaân Quaû Nghieäp Baùo. 

 Maëc quaàn Taây thöù toát, aám khoâng nhaên döôùi lôùp Taêng baøo baèng gaám thöôïng 

haïng thì loøng Bi ôû ñaâu? Cho neân, coù laém ngöôøi thaân theå ñau nhöùc, taät beänh trieàn 

mieân. Ñoù laø Nhaân Quaû Nghieäp Baùo. 

 AÊn uoáng khoâng ñaïm baïc ñeå nuoâi thaân, aên nhöõng ñoà boå döôõng ñeå vinh thaân phì 

da maø chæ moät laàn, khoâng aên laàn thöù hai, coøn nhöõng keû khaùc ñoùi raùch, khaùch 

thaäp phöông lai vaõng, trong ñoù coù caùc haøng Boà-Taùt hoùa-thaân, caùc baäc lôïi caên A-

la-haùn chuyeãn theá thì cho ñoà aên dö thöøa! Khoâng boû maïng thì cuõng bò beänh taâm 

thaàn hay caùc thöù ung thö, ung böôùu! Ñoù laø Nhaân Quaû Nghieäp Baùo. 

 Coøn nhöõng Chuøa/Vieän ngheøo thieáu thoán thì hoï ra chìu khinh bæ, bieåu moâi, cheá 

rieãu, tinh thaàn Luïc Hoøa ñaõ bieán thaønh maây khoùi! Khoâng heà coù söï töông trôï laãn 

nhau, ñaùm Thích-töû cuøng nhau tranh giaønh moái lôïi!  

 Treân löøa doái chö Phaät, Boà-Taùt, döôùi boøn ruùt ñuït khoeùt taän xöông tuûy ñaùm Phaät töû 

ngu si meâ muoäi cuoàng tín taïi gia, giöõa tranh giaønh ñoaït lôïi, möu haïi nhau, phaûn 

Thaày, phæ baùng Toå, boïn chuùng töôûng ñaâu khoâng ai bieát caû! Nöïc cöôøi thay! Moät 

phen maát thaân ngöôøi ñeå xem boïn chuùng seõ ra sao. Duø cho ngaøn Phaät ra ñôøi cuõng 

khoâng cöùu ñöôïc boïn Taêng/Ni nhöùt-xieån-ñeà naày!  

 Thieân Long Baùt Boä khoâng heà hoä trì boïn Phaù Giôùi Taïp Taêng/Ni, boïn Ma giaû Sa-

moân, mang danh Thích-töû, chæ coù haøng Ma ngoaïi uûng hoä chuùng.  

 Theá löïc cuûa Ma (Mara) chæ coù caùc haøng Thöôïng Ñòa Boà-Taùt, caùc baäc Long 

Töôïng trong Phaät Phaùp, caùc baäc Ñaïi Ñaïo-Sö, caùc haøng Ñaïi Thieän Tri-Thöùc chaân 

chaùnh, môùi coù khaû naêng nhaän ra, khoáng cheá vaø haøng phuïc chuùng maø thoâi. Boïn 

Ma naày laø nhöõng keû voán töø nhieàu ñôøi, nhieàu kieáp ñaõ töøng phaùt Boà-Ñeà Taâm 



29 

 

(Bodhicittotpada) tu phöôùc lôùn, roài vuy say trong nhöõng lôøi taâng boác, nònh bôï, 

maø queân maát Boà-Ñeà Taâm (Bodhicitta).  

 Vì say meâ trong phöôùc baùo, khoâng trau doài trí-tueä (prajna), nhöõng chuùng sanh 

naày thöôøng sanh trong loaøi Trôøi hay Quyû Thaàn coù theá löïc, keû phaøm phu khoâng 

nhìn thaáy thaân töôùng, ñi ôû cuûa hoï. Khi hoï “nhaäp” vaøo moät ngöôøi xuaát gia thì 

thöôøng laøm nhöõng chuyeän töông tôï Phaät Phaùp maø hoùa ra haõm haïi Phaät Phaùp. Ví 

duï, khi muoán khôûi coâng xaây chuøa/vieän thì Phaät töû nhìn thaáy boïn Ma naày trong 

thaân töôùng cuûa ngöôøi xuaát gia, laøm nhöõng vieäc khoù laøm ñeå meâ hoaëc chuùng (vì 

coù tha taâm thoâng, thieân nhó thoâng, v.v...). Do söùc cuûa Ma vaø bò Ma nhieáp trì caùc 

Phaät töû ngu doát, khoâng trí tueä, coù chuùt phöôùc baùo uøn uøn ruû nhau raàm roä cuùng 

döôøng nhö Phaät, Boà-Taùt taùi theá. Do Ma sai khieán, neân boïn ngu chuùng naày ñi 

khaép nôi reâu rao nhöõng lôøi toát, nhöõng giaác moäng laønh, nhöõng ñieàu huyeàn bí kyø 

dieäu khieán moïi ngöôøi tin theo.  

 Thaáy Ma naày xaây ñöôïc Chuøa/Vieän lôùn, Ma khaùc cuõng töông tôï maø laøm, laïi laøm 

lôùn hôn, cöù nhö vaäy maø xaây maø caát, tieàn-cuûa thì Phaät töû vì “phöôùc” vì “lôïi” uøn 

uøn boû vaøo. Ñoù laø hoï gaây nhaân Ma (Mara), taïo nghieäp Ma vaäy, cuøng laøm quyeán 

thuoäc vôùi Ma.  

 Khi chuùng chaùn cheâ thì ñem chuyeän xaáu nhö haønh daâm, thoâng daâm, thuû daâm, 

gian daâm löøa ñaûo maø chuùng ñaõ laøm laâu nay phoâ baøy cho vaøi Phaät töû thaáy ñeå 

tuyeân truyeàn ra, khieán Chuøa hoang, Vieän vaéng, Phaät-töû maát nieàm tin. DAÂM laø 

cöûa cuûa toäi aùc. Ngöôøi xuaát gia phaïm toäi DAÂM laø keû khoâng aùc gì chaúng laøm! 

Hieän töôïng naày ñang dieãn ra khaép nôi treân theá giôùi.  

 

Thiền Viện Chân Nguyên khánh thành Đại Hùng Bửu Điện 

(VienDongDaily.Com - 22/09/2011) 

Quốc Hương/Viễn Đông 
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Đại Hùng Bửu Điện của Thiền Viện Chân Nguyên trước giờ cắt băng 

khánh thành ngày 18-9-2011 - ảnh: Quốc Hương/Viễn Đông 

ADELANTO - Như phép mầu nhiệm đã xảy ra, Thiền Viện Chân Nguyên từ “mobile home” 

giữa vùng sa mạc Mojave, thành phố Adelanto, quận hạt San Bernadino, đã trở thành vùng 

Thánh Địa linh thiêng với ngôi Đại Hùng Bửu Điện cùng các tôn tượng Phật Quán Thế Âm ngự 

trên tòa sen cao 12 mét. Phật là vua ngự trên ngai vàng, Phật Di Lạc cười, Phật Thích Ca nằm 

bình an nơi vườn Lâm Tỳ Ny, tượng 18 vị La Hán… với những tin tức cầu nguyện chữa lành 

đồn vang trong đông đảo Phật tử và mọi người  cùng tìm đến. 

 

 
Các vị tăng trong sân thiền viện - ảnh: Quốc Hương/Viễn Đông 

 

“Với hạnh nguyện ‘Kiến Lập Đạo Tràng, Trùng Hưng Tam Bảo, Tiếp Tăng Độ Chúng’ trong 

hơn 3 năm qua được sự trợ duyên của Chư Tôn Thiện Đức khắp nơi và sự tích cực cúng dường 

tịnh tài của toàn thể chư Phật tử và đồng hương gần xa, Thiền Viện bước đầu đã hoàn thành được 

Đại Hùng Bửu Điện của Ngôi Tam Bảo (chánh điện) với diện tích trên 5.000 square feet theo lối 

kiến trúc vừa hiện đại, vừa hài hòa mang sắc thái dân tộc cho Phật tử có nơi sinh hoạt tu tập và 
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an dưỡng tâm linh...” - Thượng Tọa Thích Đăng Pháp, viện chủ Thiền Viện Chân Nguyên chào 

mừng quan khách đến dự lễ khánh thành Đại Hùng Bửu Điện của Thiền Viện lúc 11 giờ trưa 

ngày 18-9-2011. Thượng Tọa Đăng Pháp cùng cắt băng khánh thành với Chư Tôn Đức và chủ lễ 

cắt băng khánh thành là Hòa Thượng Thích Quảng Thanh - viện chủ chùa Bảo Quang, Santa 

Ana. Sau đó là nghi thức Dâng Hoa Cúng Phật do Gia Đình Phật Tử Bảo Quang đảm trách. Lễ 

khánh thành vào hai ngày 17 và 18-9-2011 có lễ khai kinh cầu an, lễ gieo duyên, lễ xuất gia… 

 

Lễ khánh thành có nghi thức khai mạc chào cờ hát quốc ca Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa, Phật 

Giáo Kỳ và Phút Nhập Từ Bi Quán. MC điều hợp chương trình là Thầy Chơn Tôn, cùng trưởng 

ban tổ chức là đạo hữu Phổ Nghĩa Võ Thiện Hiếu. Rất đông các quan khách từ nhiều nơi xa về 

tham dự. 

 

 

 
Đông đảo Phật tử chắp tay cầu nguyện trước tôn tượng Phật Quán Thế Âm  

tại Thiền Viện Chân Nguyên - ảnh: Quốc Hương/Viễn Đông 

 

Văn nghệ với các nghệ sĩ Trọng Nghĩa, Mộng Lan, Giáng Ngọc… Trong số các nhà truyền 

thông, có nhà văn, nhà báo Du Miên (Thư Viện Việt Nam) cũng là một người cúng dường có tên 

được khắc ở sân khu tượng Phật trước chánh điện… nhà quay phim Thảo Nguyễn, Hoàng Trọng 

Bách…  

 

Có những điều linh ứng ngay trên đường đến dự lễ khánh thành như từ Santa Ana, cả gia đình 

Kim Dung Ngô không ghi danh kịp xe bus đưa đón đậu ở chợ Saigon City (góc Brookhurst và 

McFadden), lái xe đi, vừa tìm đường, tấp vào cây xăng định hỏi, thì ngay lúc đó thấy  Hwy 395 

hiện ra trước mắt.  

 

Cư dân ở Mojave, Bình Ngô chuyển đến từ vùng biển Huntington Beach được dịp đi chùa lễ 

Phật ở Thiền Viện Chân Nguyên nhiều lần, cho biết trong gia đình và cũng có người quen mua 

nhà ở đây, giá rẻ hơn nhiều, cuối tuần vẫn có lái xe về Little Saigon đi chợ Việt Nam khoảng 100 

dặm, cỡ 1 tiếng rưỡi lái xe… 



32 

 

 

Thiền Viện Chân Nguyên, 20635 Hwy 395, PO Box 248, Adelanto, CA 92301. Điện thoại (714) 

656-5004. Trang mạng: www.thienvienchannguyen.org. 

 

http://www.viendongdaily.com/thien-vien-chan-nguyen-khanh-thanh-dai-hung-buu-dien-

UfpnYhd9.html 

 

 Khoâng bieát ñöôøng ñi laïc maø goïi laø linh-öùng ö? 

 

 Ngaøy khaùnh thaønh Ñaïi Huøng Baûo Ñieän khoâng coù maïn-ñaø-la naøo xuaát hieän. Nhö hoï ñaõ 

raàm roä quaûng caùo laâu nay, taïi sao vaäy? Xem Cö-Só Laáy Tö-Caùch Gì Phaùn Xeùt Taêng/Ni, 

Nguyeãn Pram soaïn, pramnguyen.com, trang 73-75. 

Hoài ngaøy 5, thaùng 6, 2011, kính möøng ñaïi leã Phaät Ñaûn, cuõng vaäy, gioù caùt buïi mòt muø, 

sau khi laøm leã Taêng/Ni boû chaïy, ca-só trình dieãn cho vong linh nghe, chôù khoâng coù ñöôïc maáy 

ngöôøi döï thính! Coøn ñaùm nhaø baùo, truyeàn hình Vieät Nam ôû haûi ngoaïi ñöôïc Thieàn Vieän traû tieàn 

ñeán laøm phoûng vaán, quay phim, thoåi phoàng caùc vieäc, phaàn ñoâng cuõng cuoán theo chieàu gioù maø 

dong maát, taïi sao vaäy? 

 

 

Gioù cuoán bay maát noùc leàu, giöõa tröa Heø maø laïnh buoát! 

Khoâng phaûi vong ñeán höôõng khoùi nhang, chôù laø gì? 

Phaät töû caùc nôi ñeán ñoä vaøi traêm ngöôøi maø thoåi phoàng leân laø vaøi ngaøn ngöôøi. 

 

http://www.viendongdaily.com/thien-vien-chan-nguyen-khanh-thanh-dai-hung-buu-dien-UfpnYhd9.html
http://www.viendongdaily.com/thien-vien-chan-nguyen-khanh-thanh-dai-hung-buu-dien-UfpnYhd9.html
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Sunday,  June  05,  2011,   11:10:52 AM 

 

 

Sunday,  June  05,  2011,   11:08:24 AM 

 

 Long Nhöït ñaõ taän maét chöùng kieán taát caû töø ngaøy hoâm tröôùc ñeán khi beá maïc, June 5, 

2011.  



34 

 

 

Phaät töû caùc nôi ñeán ñoä vaøi traêm ngöôøi maø thoåi phoàng leân laø caû ngaøn ngöôøi. 

Bất chấp cái nắng gắt của trưa hè gần 100 độ, trên dưới một ngàn Phật tử khắp các thành 

phố tại California đã vượt hàng trăm dặm để tụ về Thiền Viện Chân Nguyên, vùngsa mạc giáp 

ranh biên giới California và Nevada, để mừng đại lễ Phật Đản, được tổ chức vào lúc 11 giờ trưa 

chủ nhựt 6 tháng 6 năm 2010. 

 
 

 TIEÀN MAËT THAÂU VOÂ NÖÔØM NÖÔÏP, KYÙ VAØO TRÖÔNG MUÏC CUÛA AI VAØ 

CHUYEÃN LAÏI CHO THIEÀN VIEÄN LAÏI LAØ CHUYEÄN KHAÙC. KYÙ QUA, CHUYEÃN LAÏI 

(TRANSACTION) ÑEÅ COÙ CÔÙ KHAÁU TRÖØ (TAX-DEDUCTIBLE AS AN ITEMIZED 

DEDUCTION) TRONG BAÛN KHAI THUEÁ HAØNG NAÊM.  

 

LÖÔÙI TRÔØI TUY THÖA, MOÄT MAÕY CUÕNG KHOÂNG LOÏT! MAU HAY CHAÄM 

LAØ DO NGÖÔØI GIAN DOÁI COØN PHÖÔÙC HAY KHOÂNG MAØ HAÄU QUAÛ ÑEÁN CHAÄM 

HAY LEÏ.  
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Ghi chuù cuûa Long Nhöït, 

Caûnh cuùng naày khaùc haúng vôùi hieän thöïc!  

Phaøm ngöôøi lôùn tuoåi, khi veà höu, hoaëc aên tieàn beänh,  

thöôøng than-vaõn khoâng ñuû tieàn xaøi,  

vô veùt con chaùu, moãi laàn ñi laïi cuùng tieàn maët, khoâng tieác tay. 

Cuùng roài coù maáy ai chuù nguyeän hay hoài höôùng cho mình khoâng? 

Ghi chuù chaám döùt. 

 

 

 



36 

 

 

 

 
 



37 

 

 
Thư ký của Thiền Viện Chân Nguyên bận tíu tít trong việc ghi chép và vận động. 

  

Hình aûnh trích 

THIỀN VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM ĐƯỢC XÂY Ở SA MẠC 

bài NGỌC HÀ - hình DU MIÊN 

Tập Chí Thời Báo 

(06/06/2010) 

 

 

 

 Keû ít phöôùc, keùm ñöùc khoâng theå dieät boïn Phaù Giôùi Taïp Taêng/Ni vaø boïn Ma giaû 

Sa-moân mang danh Thích-töû! Ngöôøi Phaät töû chaân chaùnh, coù trí tueä phaûi bieát nhö 

vaäy! Phaûi bieát nhö vaäy! Phaûi kíp mau mau laùnh xa nhöõng keû xuaát gia nhö vaäy! 

 Neáu gaëp phaûi baäc Ñaïo Sö thaâm haïnh, ñaïi uy theá, ñöùc cao, Thieân Long Baùt Boä 

vaây quanh, chuùng Quyû Thaàn Vöông haàu chöïc, chö Chaáp Kim-Cang 

(Vajradhara), Trì-Minh Vöông (Vidhya-raja), chö Kim-Cang Taùt-Ñoûa 

(Vajrasattva) veä hoä, chö Phaät vaø chö Boà-Taùt nhieáp-trì thì chæ caàn moät caùi lieác 

nhìn, moät caùi buùng tay, moät caùi daäm chaân thì Chuøa/Vieän coù to lôùn cuõng phaûi 

rung rinh! Ma laäp töùc boû ngöôøi xuaát-gia maø troán chaïy. Caùc toân Kinh coù daïy, laøm 

ñöôïc hay khoâng tuøy ngöôøi tu. 
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ÔÛ xöù Hoa Kyø, khoâng tuaân thuû luaät phaùp quoác gia, khoâng muoán ôû Chuøa hoäi (ñuùng quy 

ñònh cuûa IRS 503 ( c )( 3 ) maø chæ muoán laäp Chuøa/Vieän rieâng cho mình hoaëc ñoàng boïn cuûa 

mình, ñeå tieän vieäc tranh thuû moái lôïi thì ñoù chính laø Ma giaû Sa-moân Thích-töû!  

Chuøa hoäi cuõng coù nhieàu khuyeát ñieåm. Neáu ban Trò Söï (maø Thaày/Coâ goïi laø TRÒ SÖ), 

Hoäi Ñoàng Baûo Trôï Tam baûo (Board of Trustees) bieát raønh Kinh, Luaät vaø thanh-quy thì khoâng 

ñeán noãi; phaàn ñoâng Chuøa hoäi bò nhöõng ngöôøi quaûn trò lôïi duïng tieàn cuûa nhaø Chuøa ñeå duøng vaøo 

vieäc kinh-doanh cuûa gia ñình hoï. Vì vaäy, “thöôïng baát chaùnh thì haï taát loaïn”, lyù naày xöa nay 

khoâng heà thay ñoåi! Neáu caùc vò xuaát gia laø nhöõng baäc Thanh-Tònh Taêng/Ni thì ñôû cho chuùng 

sanh bieát döôøng bao! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

CAÁM ÑÒA TRONG  

CÖÛA CHUØA/VIEÄN 

 

 

 

Ñuùng theo tinh thaàn cuûa Phaät Giaùo thì Chuøa/Vieän neáu khoâng phaûi laø cuûa rieâng tö cuûa 

moät caù nhaân naøo caû! Ñaõ laø cuûa chung thì taïi sao coù vieäc ngaên caám?  

 Neáu Taêng/Ni khoâng laøm chuyeän ñoài-baïi thì khoâng coù caám ñòa trong Chuøa/Vieän!   

 Neáu Taêng/Ni khoâng giaáu vaøng, baïc, quyù kim, soå tieát kieäm, hieän kim thì khoâng 

coù caám ñòa trong Chuøa/Vieän!   

Coøn Tinh-thaát laø choã chuyeân tu cuûa caùc baäc laõo-thaønh, khoâng ai ñöôïc vaøo, chæ coù nhöõng 

ngöôøi hoä-thaát maø thoâi.  

Maëc duø, ngaøy nay raát nhieàu Hoøa-Thöôïng, Thöôïng-Toïa chaúng bieát aát giaùp gì veà “ñaõ 

Thieàn thaát”, hay “nhaäp thaát tu Tònh-nghieäp”, thì laøm sao laøm “Löïc Sinh” (nghóa cuûa hai chöõ 

“Hoøa Thöôïng” maø ngaøy nay moïi ngöôøi chæ bieát “giaø leân laõo laøng”) ñaây?  

Ngay caû, trong muøa An-cö kieát haï maø hoï coøn leân xe phoùng aøo aøo, ngoài maùy bay, bay 

heát choã naày ñeán choã khaùc ñeå giaûng Ñaïo, haønh Ñaïo! Nöïc cöôøi thay!  

 Toäi cho Toå Baùch Tröôïng taïo ra Baùch Tröôïng Thanh Quy maø ngaøy nay khoâng 

ai thöïc haønh theo!  

 Thöông cho 13 Toå Tònh ñoä laäp ra moân-quy maø ít ai chòu tuaân thuû!  

Haøng haäu hoïc ngu si, khôø khaïo, chuùng nhö nhöõng con boø ñieân nhaém thaúng vaøo röøng saâu 

Tham, Saâm, Si, ngang doïc trong chöôùng ngaïi, pheá boû lôøi Phaät daïy trong caùc toân Kinh (Sutra) 

vaø Toå-huaán! 

Thöû hoûi ngaøy nay ñaõ coù maáy vò Taêng/Ni y phaùp phuïng haønh, hay ít ra tuaân thuû theo 

thanh quy, Toå huaán? 

Ngay caû coâng phu saùng, tröa chieàu maø coøn bò hoï pheá boû, huoáng chi laø tuïng giôùi, boá-taùt 

moãi thaùng hai laàn!  

Thöû hoûi coù bao nhieâu vò Thaày/Coâ nhôù thuoäc caùc Giôùi Ba-La-Ñeà-Moäc-Xoa? ... 

Thöû hoûi coù bao nhieâu Thaày/Coâ thuoäc loøng toân kinh Thieän AÙc Nhaân Quaû, toân kinh Töù 

Thaäp Nhò Chöông, toân kinh Ñaïi Baùt Nieát Baøn, v.v...? Hay laø trong loøng cuûa Thaày/Coâ, 

Taêng/Ni chæ bieát caùc hoïa ñoà xaây chuøa vieän vaø tröông muïc nhieàu daáu “+” (deposit) trong caùc 

ngaân haøng?  
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 Nhöõng keû Ngu Si Taêng/Ni bò Ma nhieáp trì, bò Ma chôi giôûn, qua laïi, thaân caän, keát beø laäp 

ñaûng, laøm baïn vôùi ñaùm Ma giaû Sa-Moân, töï xöng Thích töû!  

 Boïn chuùng laø nhöõng con choù hoang, ñieân cuoàng, nhe raêng gaàm göø maø muoán 

saùnh cuøng Chuùa sôn laâm!  

 Boïn chuùng laø ñaùm giaëc coû maø muoán saùnh cuøng haøng Vöông giaû!  

 Boïn chuùng laø nhöõng ñöùa con baát hieáu baát muïc (tuy mang hình töôùng xuaát gia maø 

xaû boû Giôùi Luaät, chaúng toân kính thoï trì hoïc hoûi Kinh, Luaän) maø muoán thöøa 

höôõng cuûa baùu, gia nghieäp cuûa ñöùc Töø-Phuï Thích-Ca Möu-Ni Theá Toân!  

 Boïn chuùng laø luõ cuoàng si, boû maát nöõa nöôùc baùu (queân maát Boà-Ñeà Taâm) coõi Phaät 

(Buddhaksetra) truy caàu Chuøa to Vieän lôùn maëc tình dong ruoãi theo söï sai khieán 

cuûa thò duïc, thò kieán vaø baûn ngaõ!  

 Boïn chuùng chæ caàn caïo ñaàu maëc Phaùp-phuïc, boû hoï cuûa gia-toäc, laáy hoï Thích 

(Sha), chôù khoâng phaûi Thích-Ca (Shakya), roài töï nhaän mình laø baäc toân quí, ñaùng 

nhaän söï leã baùi vaø cuùng döôøng, chaúng caàn bieát mình coù ñöùc hay khoâng, coù theå 

tieâu söï cuùng-döôøng hay khoâng. Haäu hoaïn khoâng theå löôøng! 

 Boïn chuùng daãn daét ñaùm quaàn manh, tuy coù thoï Tam Quy, nhaän Nguõ Giôùi maø 

chaúng bieát Thieän, AÙc, chaúng bieát Vaên, Tö, Tu, chæ chaïy theo “tieáng tuïng kinh 

hay”, “baét aán gioûi”, “laäp ñaøn ñeïp”, vaø nhöõng lôøi khen taëng cuûa boïn Troïc Ñaàu Cö 

Só! Phaûi chi, hoï laø nhöõng ngöôøi thaáp keùm trong xaõ hoäi, vaên khoâng bieát chöõ 

khoâng hay, thì khoâng noùi chi, ñaøng naày hoï laø nhöõng NGÖÔØI TRÍ THÖÙC CAO 

coù caáp baèng Kyû Sö, Tieán Só, Thaïc Só, Baùc Só, Nha Só, v.v... vaäy maø vaãn moät möïc 

choái töø Kinh-ñieån, Luaän giaûi cuûa Phaät, Toå caùc haøng Thieän Tri Thöùc 

(Kalayanamitra), chæ chaáp chaët vaøo lôøi noùi cuûa “Thaày toâi”, “Sö phuï toâi”, “Hoøa 

Thöôïng toâi”, “Thöôïng Toïa toâi”, baùc boõ Kinh, Luaät, Luaän; nhöng khi chính hoï 

môû mieäng thì duøng vaên chöông Dieäu Phaùp Lieân Hoa, Hoa Nghieâm, Baùt-Nhaõ, 

Kim Cang, Coâng AÙn vaø Thoaïi Ñaàu (neáu khoâng suoát ñôøi tham-quaùn thì chaúng 

qua ñoù laø ñaøm daõi/raõi cuûa coå nhaân!) ñeå laëp ñi laëp laïi nhö con keùt, nhö ñöùa treû 

leân ba, taäp taønh ñöôïc vaøi caâu noùi, thaáy moïi ngöôøi voã tay khen ngôïi, cho ñoù laø 

hay, ñi ñaâu cuõng truyeàn rao! 

 

Nghieäp ñeán, duyeân tan, hôi thôû ra maø chaúng vaøo, thì Thaàn Thöùc boïn si muoäi naày laäp töùc 

rôi vaøo moät trong ba ñöôøng Ñòa Nguïc, Ngaï Quyû vaø Suùc Sanh, duø cho “Thaày toâi” coù tu ïng kinh 

(sutra) hay nhö theá naøo ñi nöõa, kieát aán (mudra) gioûi ra sau thì cuõng khoâng thoaùt khoûi tay cuûa 

Ngöu Ñaàu, Maõ Vieän, cuøng laõo Phaùn Quan giaø nôi Dieâm-La Giôùi! 
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Ñeán khi cheát, duø coù ñem hình, hay tro taøn coát laïnh, vaøo kyù thaùc cho Chuøa thì may ra 

moãi ngaøy höôõng ñöôïc chuùt höông khoùi cuûa “khaùch thaäp phöông” lai vaõng! Coù Thaày/Coâ naøo 

nhôù nghó ñeán mình! Trong luùc sinh thôøi, töø giaøu trôû thaønh ngheøo, töø coù ñòa vò quyeàn theá trôû neân 

keû voâ quyeàn maát theá, cuõng ñuû ñeå bò caùc baäc Thaày/Coâ cuûa “toâi” haát huõi roài, huoáng chi laø khi ñaõ 

boû maïng! 

Neáu laäp ÑAØN CHAÅN TEÁ thì caùc Thaày-teá coi mình nhö oan hoàn mang nhieàu u uaån, oaùn 

traùch trôøi xanh, ñoïc cho vaøi ba bieán Thaàn Chuù, kieát aán vaõy nöôùc, ban thöùc aên, vaäy laø giaûi thoaùt 

ö? Uoång cho kieáp ñaõ laøm Ngöôøi!  

Traâu boø, löøa ngöïa noùi khoâng nghe duøng roi voït, laøm raøo daäu ngaên che, chuùng phaûi theo, 

ngöôøi ngu si, cuoàng tín, cho duø coù gieát chuùng, chuùng cuõng khoâng thay ñoåi taø kieán, voïng kieán 

cuûa mình! Giang sôn deã ñoåi, baûn taùnh khoù thay!  

Phaät-taùnh (Buddhata) cuûa boïn nhöùt-xieån-ñeà naày haàu nhö chæ laø aûo giaùc maø thoâi! Ñoái 

vôùi boïn ngu si naày naày vaán ñeà “thaønh Phaät” chæ laø ñöùa con xinh ñeïp cuûa Thaïch-nöõ (ngöôøi nöõ 

khoâng theå sanh con) trong moäng, laàu ñaøi cung ñieän trong giaác chieâm bao!  

 

KHOÂNG COÙ CHUØA/VIEÄN NAØO VI-DIEÄU VAØ BÍ-MAÄT HÔN THAÂN THEÅ CUÛA 

CHÍNH CHUÙNG TA! 

KHOÂNG COÙ LÔØI DAÏY, KINH ÑIEÅN NAØO ÑAÙNG GIAÙ HÔN TIEÁNG NOÙI CUÛA 

TÖÏ TAÂM! 

KHOÂNG COÙ HOØA-THÖÔÏNG, THÖÔÏNG-TOÏA, ÑAÏI ÑÖÙC, TAÊNG/NI NAØO CAO 

QUYÙ HÔN TÖÏ-TAÙNH THANH-TÒNH CUÛA CHUÙNG TA! 

 

Ñeå keát thuùc, ngöôøi vieát xin trích dòch moät ñoaïn trong baøi Du-Giaø Haønh-Giaû Ca cuûa 

ngaøi Milarepa laøm tieâu-chuaån ñeå tu-taäp. Ngaøi Milarepa laø moät baäc Du-Giaø haønh-giaû (tu theo 

caùc Tantras vaø kinh-ñieån cuûa Bí-Maät Giaùo) chôù khoâng phaûi Thieàn-giaû! 

 Toâi (Milarepa) ñaùp:  

Döôøng nhö taát-caû caùc anh ñeàu nghó raèng toâi laø keû khoán-khoå vaø baát-haïnh, nhöng 

thöïc söï khoâng ai trong coõi ñôøi naày haïnh-phuùc hôn toâi, cuõng khoâng coù thaønh-coâng 

vó-ñaïi hôn toâi [töï chieán-thaéng mình], nhöng caùc anh khoâng bao giôø hieåu ñöôïc 

ñieàu ñoù ñaâu. Toâi seõ haùt cho caùc anh nghe moät baøi haùt veà nhöõng gì toâi vui höôûng 

nhö caùc anh vui höôûng baát cöù loïai laïc-thuù naøo trong theá-giôùi caùc anh. Haõy laéng 

nghe toâi haùt. 
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 Vaø toâi haùt cho hoï nghe baøi “Du-Giaø Haønh-Giaû Ca”: 

Trong Cung-Ñieän Thaân ta, loàng ngöïc laø chieác Baøn Thôø [xem Nhö-Lai 

Taïng Kinh], con Ngöïa Taâm [khi chöa Giaùc-Ngoä thì goïi laø “taâm vieân yù maõ”, 

kinh Laêng-Giaø, noù truï ngay Dharma-cakra] ñang daäm chaân veânh vaùo. Phaûi 

duøng thoøng loïng naøo ñeå baét Ngöïa naày? Phaûi buoäc noù vaøo truï coät naøo? Phaûi nuoâi 

döôõng noù baèng thöùc aên naøo? Phaûi cho noù uoáng thöù gì vaø phaûi ñeå noù nôi naøo cho 

aám? 

 Daây thoøng loïng laø Muïc-Ñích Duy Nhöùt; truï coät laø Thieàn-Ñònh (Dhyana); 

thöùc aên laø Giaùo-Lyù cuûa Ñaïo-Sö (Guru); nöôùc uoáng laø Doøøng YÙ-Thöùc vaø Taøu 

Nhoát Ngöïa trong tieát laïnh laø Chaân-Khoâng (Sunyata).  

 Duøng YÙ-Löïc laøm yeân; Trí-Tueä laøm cöông, Kieân-Ñònh laø daây ñai buoäc 

buïng; caùc Luoàng Sinh-Khí (Vayu vaø Nadi) laø Daây Giaøm buoäc ñaàu vaø Daây 

Cöông buoäc muõi. 

 Kî-só laø Taâm-Nieäm, Muõ saét haén ñoäi laø Loøng Töø; AÙo Giaùp haén maëc laø 

Hoïc-Thöùc vaø Chæ-Quaùn. Treân löng haén laø chieác Thuaãn Nhaãn-Nhuïc; trong tay 

haén laø Muõi Giaùo Theä-Nguyeän; beân hoâng haén laø Löôõi Göôm Trí-Tueä; nhöõng caây  

Teân laø nhöõng tia Tröïc-Taâm vì khoâng oùan-gheùt, khoâng giaän-döõ vaø ñuoâi Teân gaén 

nhöõng chieác loâng Boán Phaïm-Haïnh Voâ-Löôïng; ñaàu Teân bòt baèng Trí-Thöùc Tinh-

Minh. Chieác Cung ñeå uoán cong baén laø Thaàn-Trí kieân-ñònh trong Loã Hoång 

Chaùnh-Phaùp vaø Chaùnh-Ñaïo. Nhöõng Teân naày nhaém ñeán Khoûang Roäng Ñaày Loøai 

Ngöôøi khi baén ra rôi xuoáng taát-caû moïi xöù, laøm phaán-khích nhöõng ai Thaønh-Tín 

vaø gieát cheát keû naøo laø Quyû Ích-Kyû. Nhö theá laø moïi Phieàn-Naõo aùc haïi bò cheá-ngöï 

vaø taát-caû loøai ngöôøi, nhöõng keû cuøng huyeát-thoáng chuùng ta ñöôïc baûo-toøan. Con 

Ngöïa phi nöôùc ñaïi theo Caùnh Ñoàng Haïnh-Phuùc meânh-moâng [hai Nadi taû höõu 

nhaäp vaøo OÁng Daãn Trung-Taâm, xem Chìa Khoùa Nhoû Môû Caùc Maät-Luaän 

(Tantras) vaø Vieân-Giaùc Kinh: Hieån-Maät Ñaïi Chuù Giaûi, Pram Nguyeãn soïan] 
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vôùi coõi Phaät nhö laø Muïc-Ñích. Boû laïi sau nhöõng Trieàn-Phöôïc cuûa vaïn söï theá-

gian. Tröôùc maët noù traûi daøi Giaûi-Thoùat.  

Chieàu höôùng ta höôùng veà Phaät cuõng nhö theá. Baây giôø, caùc anh coù theå 

nghó ñaây laø yù töôûng veà Haïnh-Phuùc cuûa caùc anh khoâng? Vì haïnh-phuùc theá-gian ta 

khoâng duøng ñeán.           

  

Neáu taát-caû nhöõng ai daán böôùc vaøo ñöôøng tu maø bieát thieàn-ñònh vaø quaùn-chieáu nhö ngaøi 

Milarepa thì phöôùc thay cho nhaân-loïai noùi chung, vaø cho Phaät-töû Vieät-Nam cuûa chuùng ta noùi 

rieâng! Tieác thay! Tieác thay!  

 

Baûn dòch ra Vieät-vaên khaùc vieát raát sai leäch vôùi yù cuûa moät baäc Du-Giaø haønh-giaû. 

Neáu khoâng phaûi laø moät baäc Du-Gia haønh-giaû, coù cuøng chung moät heä-thoáng tö-töôûng vôùi ngaøi 

Milarepa, thì khoâng theå nhìn ra choã sai leäch naày! Khoå noåi baûn dòch naày ñeà teân dòch-giaû; tuy 

nhieân, coù ñieàu ñaùng ghi nhaän laø baûn dòch naày do moät hoaëc nhieàu Thaày tu ngöôøi Baéc, theo 

Hieån-Giaùo dòch, hoaëc ñaõ kieåm-chöùng. Ngöôøi naày hoøan-toøan muø-tòt veà haønh-traïng cuûa moät baäc 

Du-Giaø haønh-giaû chaân-chaùnh! Tieác thay! Khoâng bieát bao nhieâu ngöôøi ñaõ bò tieâm-nhieãm bôûi söï 

sai-laàm nguy-hieåm naày! 

Vì vaäy, raát khoù dòch kinh-vaên hay caùc töï truyeän cuûa Maät-Toâng ra tieáng nöôùc ngoøai. 

Ngoøai caùc töï-truyeän coâng-truyeàn nhö theå loïai naày, caùc baäc Du-Giaø haønh-giaû cuûa Bí-Maät Chaân-

Ngoân Thöøa/Kim-Cang Thöøa, v.v... coøn coù caùc töï-truyeän noäi-truyeàn vaø bí-truyeàn. Hai thöù sau 

naày, ngöôøi khoâng coù moùng vuoát cuûa toâng-moân doøm ngoù coøn chöa ñöôïc, haø huoáng laø dòch thuaät!   
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CUỘC ĐỜI CỦA MILAREPA  

 
Đại Thiền Gỉa Một Đời Thành Phật của Tây Tạng  

Một Bản Dịch Mới Từ Tiếng Tây Tạng Bởi Lobsang P. Lhalungpa  

Nguyên tác: The Life of Milarepa - A New Translation from the Tibetan   

by Lobsang P. Lhalungpa, Arkana, 1993  - Nhà xuất bản Thiện Tri Thức, 2000 

 

Thầy trả lời, “Trong con mắt của các ông, tôi có vẻ khốn khổ cùng cực. Các ông 

không biết trên đời này có ai hạnh phúc và thực tế hơn tôi đâu. Bởi vì tôi sống trong hạnh 

phúc tối thượng, hãy lắng nghe Bài Ca Ngựa Phóng Nước Đại của Thiền Giả này để các 

ông hình dung :  

“Con lễ lạy dưới chân Marpa Bi Mẫn.  

Trong chốn ẩn cư núi non là thân thể tôi,  

Trong ngôi chùa của lồng ngực tôi,  

Trên chót đỉnh tam giác trái tim tôi,  

Con ngựa tâm thức tôi phóng bay như gió.  

Nếu tôi bắt nó, thì với thòng lọng nào tôi bắt được ?  

Nếu tôi cột nó, cây trụ nào tôi cột được ?  

Nếu nó đói, cỏ khô nào tôi cho nó ăn ?  

Nếu nó khát, thứ gì tôi sẽ trộn với nước ?(5)  

Nếu nó lạnh, trong những bức tường nào tôi sẽ cho nó trú ?  

Nếu bắt nó, tôi sẽ bắt nó với thòng lọng của cái không do duyên.  

Nếu cột nó, đấy sẽ là cây trụ của thiền định sâu thẳm.  

Nếu nó đói, tôi sẽ nuôi nó bằng lời dạy của lama.  

Nếu nó khát, tôi sẽ cho nó uống ở dòng thường hằng chánh niệm.  

Nếu nó lạnh, tôi sẽ cho nó trú trong những bức tường của tánh Không.  
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Thắng hàm, yên, tôi sẽ dùng phương tiện thiện xảo và trí huệ.  

Tôi trang bị nó với dây ràng bất động.  

Tôi sẽ cầm dây cương năng lực khí trong thân.  

Đứa con của tỉnh giác sẽ cưỡi con ngựa đó.  

Nó sẽ mang Bồ đề tâm làm nón sắt che đầu.  

Áo giáp là nghe, tư duy và thiền định.  

Lại mang khiên nhẫn nhục trên lưng.  

Cầm cây thương cái thấy rốt ráo.  

Và bên hông gươm trí huệ sẵn đeo.  

Mũi tên nhẵn của thức của cội nguồn nền tảng,  

Được chuốt thẳng bằng không hận không sân.  

Lại gắn thêm lông vũ của bốn tâm vô lượng.  

Nó bịt đầu mũi tên với đầu nhọn nội quán.  

Nó tra vào khấc của phương tiện thiện xảo đại bi  

Của cây cung của tánh Không toàn khắp.  

Ngắm nhìn sự vô biên của bất nhị,  

Nó bắn những mũi tên suốt khắp thế gian.  

Những ai bị bắn trúng là những người thành tín.  

Cái nó giết chính là sự chấp ngã của họ.  

Và như thế, nó sẽ hàng phục tham ái và si mê như những kẻ thù.  

Nó sẽ bảo bọc chúng sanh sáu nẻo như những bạn hữu.  

Nếu phóng nước đại, nó sẽ phóng trên những đồng bằng của Đại Lạc.  

Nếu kiên trì, nó sẽ đi vào hàng ngũ chư Phật Chiến Thắng.  

Xoay lui, nó cắt tiệt gốc rễ sanh tử luân hồi.  

Xoay tới, nó đạt đến cao nguyên của Phật tánh.  

Cỡi một con ngựa như thế, người ta đạt được sự Sáng Tỏ cao nhất.  
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Các ông có thể so sánh hạnh phúc các ông với cái ấy ?  

Trong đây tôi không muốn chút nào hạnh phúc đời thường.”  

Thầy nói như thế và những người thợ săn biểu lộ sự tôn kính rồi ra đi.  

 

--- heát --- 
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PHUÏ CHUÙ 

 

A Buddhist shrine grows off Highway 395 

'Venerable monk' has faith $12 million center will be built 

Louis Sahagun, Los Angeles Times 

Sunday, May 25, 2008 

 

MARK BOSTER / TPN 

Thich Dang "Tom" Phap strolls the sidewalk that will be used for meditation and walking 

prayers at the Buddhist Meditation Center in Adelanto (San Bernardino County). 

 (05-25) 04:00 PST Adelanto, San Bernardino County -- It doesn't take long to get acquainted 

with the rhythm of things at a new Buddhist shrine in this high desert community presided over 

by a monk nicknamed "Tom" and a 24-foot-tall statue of a saint said to have miraculous powers. 

http://www.sfgate.com/cgi-bin/object/article?f=/c/a/2008/05/25/MN5J10O0M7.DTL&object=%2Fc%2Fpictures%2F2008%2F05%2F22%2Fmn-buddhists25_phb1_498500534.jpg
http://www.sfgate.com/cgi-bin/object/article?f=/c/a/2008/05/25/MN5J10O0M7.DTL&object=%2Fc%2Fpictures%2F2008%2F05%2F22%2Fmn-buddhists25_phb1_498500534.jpg
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Thich Dang "Tom" Phap's routine starts with early morning meditation and yard work. When 11 

a.m. rolls around, the monk - sandal-shod and in orange robes, a gold shoulder clasp gleaming in 

the desert sun - stands in prayer before the 60-ton white marble statue of Quan yin. 

After lunch, he whacks weeds, washes the statue and naps. In the late afternoon, he has a dinner 

of soup and rice followed by meditation and prayer. At 9 p.m., Phap calls it a day. 

"I pray for Quan yin to help everyone else in the world," said the 67-year-old monk who resides 

in a modest trailer beside the statue. "Then I pray she helps me." 

Reverently admiring the statue - serene of face, with half-closed eyes and flowing robes - he 

added in broken English, "Soon we will have grass and flowers and air conditioning. This I 

believe. Yes!" 

In his faith's pantheon of "bodhisattvas" - not gods and goddesses, but enlightened persons a step 

below buddhahood in perfection - Quan yin is among the most popular and powerful. 

Over the centuries, Quan yin has become many things to many people. The saint has lost 

masculine attributes and gained feminine ones. In some woodblock prints and statues, she 

appears with many eyes and arms. 

"She has a thousand eyes with which to see those who suffer," Phap said, "and a thousand arms 

to reach out and help them." 

In Japan, she is known as Kannon. Elsewhere, the devout know her as Avalokitesvara. In China, 

she is Quan yin. In Vietnam, where Phap grew up, she is Quan The Am, the personification of 

compassion and the inner transformation necessary for redemption. 

Phap refers to her by her most common name, Quan yin. 

Searching far and wide for a suitable site on which to place the statue donated by a wealthy 

businessman in Malaysia, Phap bought the 15-acre lot in Adelanto about four years ago. 

"It was suitably tranquil," he said of the barren spot east of California Highway 395 and about 10 

miles northwest of Victorville. 

For local concrete contractor Gary Lucas, Quan yin and the wind-swept desert she towers above 

remain works in progress. 

"The competition didn't want to touch this job," Lucas said. "They looked at the blueprints and 

said, 'We'll get back to you.' " 

Lucas said the job "was the toughest contract I ever tackled. ... We lifted the statue up onto the 

pedestal in September with a 70-ton crane. The wind was blowing hard that day and kicking up 

dust - took nine hours to stand her up." 
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A week ago, Lucas' crews were putting final touches on a 465-foot-long concrete walkway 

leading to the statue and a reflecting pool beneath her feet. Soon the walkway will be lined with 

vases of flowers and statues of Buddhist saints. 

"That will complete Phase One," Phap said. "If all goes according to plan, we'll start construction 

of a 6,000-square-foot meditation hall in June." 

Some of Phap's followers called that timeline optimistic, given that the project, called the 

Buddhist Meditation Center, is being funded by donations. 

"We build what we can afford," Phap said. "Right now, we have about $400,000. We need $12 

million. But I have faith. Yes!" 

Phap, whose secular name is Thao Nguyen, was raised by devout Buddhist parents, according to 

his son, Peter Nguyen, 35, the eldest of four children. Phap served in the South Vietnamese 

military during the Vietnam War, and immigrated to the United States in 1979. 

He entered Dai Dang Monastery and meditation center in San Diego about seven years ago. 

After his ordination, following tradition, he left his worldly belongings behind to practice and 

teach Buddhism. 

Now, even his children refer to Phap as "venerable monk." 

"I'm impressed by his visions, enthusiasm and energy," said Nguyen, who owns a medical 

supplies business in Orange County. "A few years ago, I asked him, 'Venerable monk, why are 

you doing this at your age? You are not a young man anymore. Why must you have so much 

ambition at your age?' " 

Phap answered: "Have faith, and it will be done." 

Phap spends much of his time in the trailer filled with religious statues, scriptures, votive 

candles, vases of daisies and lilies, and tables laden with offerings of oranges and apples. In one 

room, he stores bottles of water donated by congregants who drive from as far away as Santa 

Ana. 

"Many people - Chinese, Cambodian, Lao, Vietnamese, Americans - come on weekends to pray 

for happiness and no stress," Phap said. 

Among them is Nguyen Huong, who has made the two-hour drive from her home in Westminster 

(Orange County) to the shrine at least once a week since November. 

"I take my husband and cousins," she said. "It's a long and expensive trip. But Quan yin is very 

special, and Dang Phap, he's a good monk. I bring him food, water and fresh flowers." 

Phap said he only wishes he had more amenities to offer congregants. 
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"There is much left to do," he said, "but I am happy, healthy, strong and clear of mind." 

Then he laughed and said: "In the next reincarnation, I hope I will be born in the United States. I 

will be young and strong again and come back to this place and do a better job. This I believe. 

Yes!" 

This article appeared on page A - 6 of the San Francisco Chronicle 

http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/2008/05/25/MN5J10O0M7.DTL 

 

High Desert Buddhist shrine has regional 

draw 
by Joe Nelson, San Bernadino County Sun, Nov 30, 2008 

ADELANTO, CA (USA) -- In this windswept desert city, just north of Adelanto Airport, a 25-

foot statue of a Buddhist bodhisattva said to have miraculous healing powers looms over 

Highway 395. 

 

 
 

<< Thich Dang Phap runs the Buddhist Meditation Center in Adelanto. Its 25-foot statue of 

Quan Yin, an enlightened being identified with compassion and mercy, is the main draw. 

Believers have said the statue has healing powers. The meditation center does not yet have 

a meditation hall, but Phap is raising money to build one. (Eric Reed/Staff Photographer) 

Every week, hundreds of Buddhists from all over Southern California congregate here, at the 15-

acre Buddhist Meditation Center. 

At this remote temple still under construction, people come to pray at the outdoor altar of Quan 

Yin, a bodhisattva, or "enlightened one," who is identified with compassion and mercy. 
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Many believe Quan Yin's powers are stronger at this desert shrine than anywhere else. 

Worshippers claim to see a radiant white light emanating from the statue, usually accompanied 

by an arcing rainbow in the sky above. They say they've been healed of longstanding ailments. 

"The temple is special in Adelanto. The light from the sky and from the statue come out," said Hoa 

Nguyen, 65, of Westminster. "Everyone says the same thing. We see the same thing. We see the light." 

For years, Nguyen said she has been unable to move her left arm without crying out in pain. 

Weekly physical therapy sessions, numerous medical examinations and an MRI couldn't 

determine a cause for her condition. 

She heard about the temple and the "special power" the Quan Yin statue held there. So she went, 

returning again and again, sometimes two to three times a week, leaving bottles of water at the 

altar to be blessed by the bodhisattva. 

"Fifty percent of the pain go away," Nguyen said. "I can go in backyard now and work. 

Everything's normal." 

Presiding over the temple is Monk Thich Dang "Tom" Phap, whose secular name is Thao 

Nguyen (no relation to Hao Nguyen). Before entering the Dai Dang Monastery in San Diego in 

the late 1980s, Phap was a mechanical engineer in Flint, Mich., for Ford Motor Co. 

As a captain in the South Vietnamese Army from 1965 to 1975, Phap oversaw the management 

of supplies before he was captured by the Viet Cong in 1975 and jailed for two years. After his 

release, Phap came to America and started a new life. 

He said he bought the land in Adelanto about four years ago for $150,000, and moved to the 

High Desert from San Diego to start building the $15 million temple. It is being built solely on 

donations. 

Standing 5-foot-1, Phap is small in stature but mighty in faith and ambition. His efforts have 

drawn attention from the Buddhist community on a global scale. He has received hundreds of 

thousands of dollars in donations from all over the world. 

So far, donations have made possible the towering Quan Yin statue, said to be the tallest of its 

kind in the country, a reflecting pool beneath it, a 450-foot concrete walkway lined with 18 

statues of bodhisattvas, and two gazebos. 

Phap has applied with the county for the construction of an 8,700-square-foot prayer hall, and 

also has plans for a 5,000-square-foot meditation hall and a 5,000-square-foot classroom 

building. 

He said he has collected just $100,000 of the $2 million he needs. 
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On Jan. 4, Phap is planning a celebration at the temple for the two new gazebos, and he expects 

more than 2,000 people to attend. 

Lee Nguyen, no relation to Hoa or Phap Nguyen, plans to make the two-hour drive from Santa 

Ana to attend. He heard about the temple from his girlfriend, who read about the temple in a 

newspaper. 

A craftsman by trade, Lee Nguyen decided to volunteer his skills to the temple, assisting in the 

construction of the two gazebos. 

He was intrigued by the stories of Quan Yin's powers at the temple. 

"Her spirit - that's what draws people out there," said Lee Nguyen, 55. "People who go up there 

and pray, it seems like their wish is granted." 

Like any community, the Buddhists who have pulled together to help Phap appear to share his 

dream of making the sprawling temple a reality. 

"I don't think it's just the Buddhists themselves. A lot of people, if it's something that interests 

them, I think that's what they would do," Lee Nguyen said. 

ADELANTO TEMPLE INFORMATION 
Buddhist Meditation Center 

20635 Highway 395, Adelanto 

Phone: (714) 656-5004 

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=65,7457,0,0,1,0 
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