TỔNG KẾT KHÓA TU BÁT QUAN TRAI GIỚI
Ngày 21 & 22 tháng 3 năm 2009
I.

HOÀN CẢNH & ĐỊA ĐIỂM:
Khóa tu học và thọ Bát Quan Trai Giới dưới sự hướng dẫn của Thượng Tọa
Thích Thông Lai đến từ Chùa Tầm Nguyên thành phố Renton, tiểu bang Washington
State được tổ chức trong hai ngày tại một ngôi chùa Nhật với tên gọi Gedatsu
Church tọa lạc tại:
4016 Happy Lane
Rancho Cordova, CA 95827.
Sau 2 lần tìm kiếm, thay đổi địa điểm vì số lượng tham gia tu học tăng lên vượt
quá phạm trù ấn định lúc ban đầu. Ngôi chùa Nhật này có một hoàn cảnh thoáng
đẹp, khang trang, rộng rãi và rất yên tịnh nằm bên lề ngoại ô thành phố, tách biệt với
cuộc sống bận rộn, xô bồ của xã hội. Ngôi chánh điện có thể chứa hơn 500 người
được thiết kế trông giống như nhà thờ Cơ Đốc giáo. Bên cạnh đó, cách khoản 30 đến
40 thước tây có một gian phòng rộng rãi được thiết kế dưới dạng nữa vòng tròn, có
thể chứa trên hai trăm người. Ban Tổ Chức đã dùng nơi này để làm nơi thọ trai.
Cạnh phòng ăn còn có một nhà bếp, tuy không mới mẻ nhưng cũng được thiết kế
như là nhà bếp của một nhà hàng lớn. Thật là một hoàn cảnh vô cùng thuận tiện để
tổ chức khóa tu học cho nhiều người.

II. SỐ LƯỢNG:
1. Chư Tăng Ni:
- Thượng Tọa – Thích Thông Lai (hướng dẫn khóa tu)
- Đại Đức – Thích Linh Nhẫn (Tu Viện Kim Sơn – California)
- Sa Di – Minh Châu (chùa Tầm Nguyên – Renton, Washington State)
- Sư cô – Thích Nữ Huyền Dung (San Jose)
- Sư cô – Thích Nữ Chủng Hạnh (Sacramento)
- Sa Di Ni – Thích Nữ Đại Hiếu (Linh Sơn An Lạc Viện – Texas)
- Sa Di Ni – Thích Nữ Trí Quán (Connecticut)
- Sa Di Ni – Thích Nữ Diệu Lượng (chùa Tầm Nguyên)
- Sa Di Ni – Thích Nữ Đại Nhẫn (Trưởng Ban Tổ Chức khóa tu –
Sacramento)
2. Ban Tổ Chức:
Danh sách gồm có 18 vị: Cô Đại Nhẫn, ĐH. Diệu Huệ, ĐH. Nguyệt Kim
Đáo, ĐH. Diệu Hoa (1), ĐH. Diệu Hoa (2), ĐH. Tịnh Hiền, ĐH. Tịnh Thánh,
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3.

ĐH. Quảng Ngọc, ĐH. Tâm, ĐH. Vượng, ĐH. Minh Tu, ĐH. Nguyên Học
(Chính), ĐH. Hải, ĐH. Quảng Nhật, ĐH. Chơn Đức, ĐH. Thăng, ĐH. Mẫn,
ĐH. Linh, ĐH. Diệu Minh, ĐH. Thân Tánh và ĐH. Nhật Xuân Hòa.
Ngoài ra còn có một số vị phụ giúp như: ĐH. Hương, ĐH. Quảng Đoan, ĐH.
Nguyên Loan, ĐH. Tiên Ngọc, ĐH. Mai Trâm, và những phu quân và phu nhân
của thành viên Ban Tổ Chức.
Đại chúng tham dự khóa tu:
a. Ngày thứ bảy 21/3/09: 236 người
b. Ngày chủ nhật 22/3/09: 245 người
Những con số trên chỉ là tương đối vì có một số đến rồi về. Số đăng ký ít hơn so
với số lượng thức ăn do nhà bếp chuẩn bị, trên dưới khoảng 30 đến 40 người và
cũng có một số người không đăng ký, chỉ đến để thính pháp văn kinh.

III. TÓM LƯỢT TIẾN TRÌNH TU TẬP:
Bắt đầu vào lúc 9:00 sáng ngày 21/3/09, chư đại chúng từ khắp nơi hội về và vân
tập trang nghiêm trước chánh điện. Sau khi Ban Tổ Chức thông báo nội lệ khóa tu
thì Thầy bắt đầu truyền Bát Quan Trai Giới. Đại Chúng được phân ra làm 2 nhóm,
ước lượng khoảng chừng một nữa là thọ Bát Quan Trai, còn một nữa là tham gia tu
học. Chương trình tu học trong 2 ngày gồm có tu Bát Quan Trai Giới, thuyết pháp và
giải đáp thắc mắc Phật Pháp, niệm Phật, lạy Hải Triều Âm, hướng dẫn Pháp Môn
Tịnh Độ, truyền thọ Tam Quy Ngũ Giới và Trai Đàn Chẩn Tế Cầu Siêu Bạt Độ.
Tiến trình tu học suốt 2 ngày được diễn ra rất ăn khớp với chương trình được
vạch định dưới sự hướng dẫn một cách linh động, uyển chuyển của Thầy làm thỏa
mãn tinh thần hăng say tu học của đại chúng và đã gặt hái được ít nhiều lợi lạc.
Khóa tu học lại được truyền hình trực tuyến qua mạng lưới toàn cầu Paltalk và lại
được quay phim, ghi hình đầy đủ. Đặt biệt, các giờ chỉ tịnh lại được thay đổi thành
giờ thuyết pháp và giải đáp thắc mắc thể theo yêu cầu của đại chúng. Với lối thuyết
giảng đầy lôi cuốn, hấp dẫn và rất tâm lý đã khiến chư đại chúng quên đi mệt nhọc
qua những trận cười thấm ý. Đây chính là động lực thúc đẩy các bạn đồng tu yêu cầu
thỉnh Thầy về với khóa tu kế tới. Không những thế, đại diện cho Phật tử có mặt
trong khóa tu, Ban Tổ Chức đã thỉnh ý Thầy về việc thiết lập một cơ sở, sinh hoạt –
tu học – hoằng dương pháp môn Tịnh Độ (Tầm Nguyên 3) tại thủ phủ Sacramento
này. Chú Minh Châu đã được Thầy giao cho trách nhiệm làm chỗ tựa nương tinh
thần cho đại chúng. Chương trình được kết thúc trễ hơn so với dự định nhưng lại
được diễn ra trong một bầu không khí đầy trang nghiêm và xúc động, chắc chắn đã
lưu lại trong lòng của mọi người những kỷ niệm pháp hỷ khó phai.
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IV. TÀI CHÁNH:
Tối ngày 25 tháng 3 năm 2009, Ban Tổ Chức đã triệu tập một phiên họp để tổng
kết toàn diện khóa tu học vừa qua. Sau đây là phần đúc kết tài chánh do Phật tử của
khóa tu cúng dường:
1. Thùng phước sương:
Thu
$3944.00
Chi
$1000.00
Mướn chùa Nhật:
Mua bảo hiểm:
Chi
$539.00
2. Ấn tống kinh, sách, băng, dĩa:
$2384.00
$990.00
3. Chùa Tầm Nguyên:
Gồm có $750.00 tiền check và $240.00 tiền mặt.
4. Phóng sanh:
$356.00
Tổng số tịnh tài thu được:
$6135.00
Tất cả số tịnh tài thu được này, chúng con thành kính gởi về Đạo Tràng Chùa
Tầm Nguyên kính xin tùy nghi sử dụng để làm lợi lạc quần sanh.
5. Ấn tống Kinh Vô Lượng Thọ:
$1150.00
Gồm đúng $1000.00 tiền mặt và $150.00 tiền check. Số tịnh tài này đã chuyển
đến Đạo Hữu - Nhật Xuân Hòa và liên hữu để tiếp tục ấn tống.
V. ĐÚC KẾT:
Với tinh thần cởi mở của Thầy Trú Trì và Ban Tri Sự chùa Nhật, với hoàn cảnh
sinh hoạt, tu học tốt đẹp của ngôi già lam này, với một Ban Tổ Chức năng nổ và
nhiệt tâm, và đặc biệt, với sự hướng dẫn khéo léo, phương tiện thiện xảo xuyên suốt
thời gian tu học cùng với một chương trình xúc tích, đầy ý nghĩa của Thượng Tọa
Hướng Dẫn đã làm cho khóa tu được đông đủ về số lượng và đầy đủ về chất lượng,
hoàn thành được pháp duyên thù thắng trong kỳ tu học này.
Chúng con, Ban Tổ Chức Khóa Tu & Thọ Bát Quan Trai Giới, thành kính tri ân
Thượng Tọa Thích Thông Lai, chư Tăng Ni ủng hộ tinh thần, chư Đại Chúng đã
hoan hỷ tham dự và làm cho Khóa Tu đã được thập phần viên mãn.
Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam Mô A Di Đà Phật!
Thay mặt Ban Tổ Chức khóa tu,
Sa Di Ni
Thích Nữ Đại Nhẫn
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