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trang trọng để thờ anh như một người thân 
trong gia đình vậy: 

 
CÁM ƠN ANH CHÂU 

"Người bạn chơi tennis đã giúp cho gia đình 
chúng tôi gồm 12 người rời VN ngày 25/4/75 
bằng phi cơ để qua Hoa Kỳ vào đầu tháng 
1/5/75. Chiếc vợt tennis nầy để nhớ đến anh 
và cám ơn Anh ." 

California 2/2006 
Lê khắc Thí 

 

 
Chánh Điện Chùa Phước An 

 
Mừng Lễ Khánh Thành 

chùa PHƯỚC AN 
 

Duyên lành đưa tôi đến đây, 
Phườc An chánh điện mới xây tháp đèn 

Trườc thềm non bộ trông sen 
Vần thơ kỷ niện khấm khen tặng người 

Cách nhau một nửa bầu trời 
Trở về quê củ thăm choi mấy lần 

Đề tâm lo đạo ân cần 
Xây ngôi chùa mới thập phần vừa xong 

Ngày vui tràn ngập Chí Công, 
Khánh thành an vị tỏ long biết ơn, 

Chư tăng Phật tử xa gần 
Cùng nhau nô nức, ân cần về thăm 

Ngàn năm một bong trăng rằm 
Công trình kiên cố trăm năm mãi còn. 

Mây trôi nước chảy đá mòn, 
Hướng về quê tổ lòng son không mờ. 

Gặp nhau kính tặng bài thơ 
Phước An đẹp lắm bên bờ biển xanh 

Hôm nay mồng chín, khánh thành 
Thiền môn hưng thịnh chúng sanh vui mừng 

Cờ bay Phật tử tưng bừng 
Trầm xông khói tỏa mấy tầng mây cao. 

Nghe tin cơn bảo uà vào (1) 
Mưa bay dịu mát chẳng sao chốn nầy. 

Chí công mừng lễ hôm nay 
Bồ đề xanh lá chốn nầy Phước An. 

Biển trời sóng nước lan tràn 
Từ bi trí tuệ hòa chan tâm thành 

Như vậy đó lý duyên sanh, 
Không gian thuyền vị bức tranh nhiệm mầu 

Mai nầy đi đến nơi đâu 
Chúc mừng Phật tử an vui tuổi già. 

 
Chí Công ngày 30 tháng 9 năm 2006 

Kính tặng Ông Bà Lê Khắc Thí 
Tỳ Kheo Viên Thức 

Trụ trì chùa Lâm Tỳ Ni - Đàlạt 
 

(1) Cơn Bảo Số 6 Ngày 01-10-2006 ở Miền Trung Việt Nam 
 


