
ĐẠO HẠNH CỦA NỮ PHẬT TỬ 
 

Sư cô rất vui khi thấy các thanh thiếu nữ từ nhiều Gia đình Phật Tử của 
Miền Tịnh Khiết đang phấn đấu thực hiện tốt kế hoạch Trại Tâm Chánh năm 
2009.  

Nào là hình ảnh xinh tươi của các em đang dấn thân trong việc làm từ 
thiện, công quả chùa và giúp người nghèo, bịnh và neo đơn. Wow! các em 
đã lập CÔNG tốt trong tháng 2-3 vừa qua. Rồi để đạt được tiêu chuẩn 
NGÔN tốt, trong tháng 3-4 các em đã đóng góp cho báo Hạnh những bài 
viết ngắn gọn, vui tươi và đầy ý nghĩa, bày tỏ tấm lòng trong sáng hướng 
thiện, phụng sự xã hội và đạo pháp của mình. Chưa hết, để được mẫu người 
DUNG, trong tháng 4-6, các em nữ còn phải trổ tài khéo léo của đôi bàn tay 
bằng cách trở thành những nhà “designer” nghiệp dư cho mẫu áo dài Việt 
Nam duyên dáng. Ôi! Các cô gái trong tà áo dài hoa, mái tóc thề bay trong 
vành nón lá nghiêng nghiêng, thật xinh xắn làm sao! Và chưa hết, vẫn còn 
bước final test, đó là ngày HẠNH. Các em sẽ trải qua hai ngày July 4-5 trại 
HẠNH tại chùa Viên Giác, OK, với những chương trình thật phong phú nào 
là thi Nữ Công Gia Chánh, Thể Thao, Văn Nghệ, Hội Thảo về Phụ Nữ và 
nghe Pháp Thoại về Đạo Hạnh của Nữ Phật Tử (The Virtues of Female 
Buddhists) do sư cô chủ trì. 

Thật là vui làm sao! Hai ngày Hạnh sắp đến. Để sách tấn các em thanh 
thiếu nữ thi đua làm tốt vai trò nữ giới của mình, sư cô xin tặng trại Tâm 
Chánh 100 cuốn « Hoa Tuyết Milwaukee » (do sư cô viết năm 2008) và 50 
cuốn « Những Bước Thăng Trầm » (do Phạm Kinh Khánh dịch) để làm phần 
thưởng khích lệ tinh thần cho các em.  

Thân chúc các em luôn vui tươi, tích cực học hỏi và phụng sự. Cuộc đời 
thật đẹp làm sao khi những đóa sen hồng của các em cùng chị Tâm Chánh 
đang toả ngát hương thơm! 
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