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 Chùa Hương Sen ở thành phố Perris, Riverside County, được ni sư tiến sĩ Thích 
Nữ Giới Hương thành lập từ tháng 4/2010, gồm có 10 mẫu đất, là một tổ chức vô vị lợi. 
Hiện nay có 6 đệ tử tu ni và 3 chú chó nhỏ đang tu tại chùa. 
 
 Chùa Hương Sen với đất rộng mênh mông, không khí yên tĩnh, người nào đến 
đây cũng tìm được sự bình yên trong tâm hồn. Nhiều tượng Phật uy nghi giữa Trời. Gió 
hiu hiu như mời gọi đồng hương từ khắp nơi về chùa. Vị ni sư chú tâm viết sách đạo 



Phật và in sách, sách biếu không bán. Ni sư được mời đi giảng khắp nơi nên chùa vẫn 
nhỏ như vậy, cho đến năm nay ni sư có ý định xây chánh điện, nhưng xây chánh điện 
thì phải cần tiền, sau dịch cúm Covid-19 thì nhân công tăng, vật liệu tăng, thứ gì cũng 
tăng.  
 

 
Chùa Hương Sen, Perris 

 Ni sư sẽ tổ chức tiệc chay gây quỹ ở nhà hàng Seafood World vào Chúa nhật từ 
5.30 chiều đến 10.30 tối. Theo lời ni sư trụ trì thì ni sư chở theo 2 xe sách để tặng cho 
đồng hương Phật tử. Quý đồng hương nào muốn có nguyên quyển sách nghiên cứu rất 
có giá trị, trước giờ khai mạc đến nhà hàng để nhận sách, đến sớm thì còn, đến muộn 
thì sẽ hối tiếc. 
 Chùa Hương Sen ở sa mạc nhưng gần đó không xa có hồ Perris rất đẹp, hồ yên 
lặng, hàng năm có hàng triệu du khách thăm viếng hồ này. Hồ đẹp nên quyến rũ du 
khách khắp nơi tìm đến. 
 Địa chỉ của chùa Hương Sen là 19865 Seaton  Avenue, Perris, CA 92570. Số 
điện thoại 951-657-7272/ 951-616-8620. 

 Ni sư Tiến si Giới Hương cho biết mục tiêu của chùa Hương Sen là một trung 
tâm tu học theo lời dạy của Đức Phật, đặc biệt hỗ trợ chư Ni và Phật tử xa gần có một 
nơi tu học trong một không gian rộng rãi, yên tĩnh, thanh nhã, để nghiên cứu Phật 
pháp, văn hóa Châu Á (Việt Nam), thực hành thiền định, tụng kinh sám hối, chia sẻ 
Phật pháp, tham dự các khóa tu thiền và khóa niệm Phật A Di Đà cũng như hướng 
dẫn phương pháp tịnh độ (tại tâm) trên nền tảng kinh Phật Giáo Nguyên Thủy và Phát 
Triển.  



• Chùa Hương Sen sẽ chia sẻ các buổi tư vấn và hướng dẫn các Phật tử tại gia 
và chúng xuất gia về Giới- Định- Tuệ, nuôi dưỡng tâm từ bi hỷ xả và an lạc trong 
mỗi hành giả. 

• Chùa có tổ chức các khóa lễ và khóa tu để đem đạo vào đời, nhằm đáp ứng nhu 
cầu tâm linh của mỗi Phật tử. 

• Chùa giới thiệu và hướng dẫn Giáo Pháp của Đức Phật Thích Ca từ 2.600 năm 
trước tại Ấn Độ cho sinh viên địa phương và người Mỹ trong thời hiện đại này. 
Hoan nghênh chào đón tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, chủng tộc 
hay tuổi tác. 

• Đối với các nữ Phật tử có nguyện vọng xuất gia, chùa tán thán và sẽ hỗ trợ bằng 
cách cung cấp các điều kiện (thức ăn, chỗ ở, kinh sách, y phục, ...) để quý vị có 
thể sống một cuộc đời an tịnh, bớt tạo nghiệp sanh tử và gieo duyên giải thoát 
trên cơ sở Luật tạng của Phật giáo. 

• Chùa duy trì sự kết nối và sự phát triển của Ni Đoàn Phật Giáo Quốc Tế gồm 
các hệ phái Nguyên Thủy, Kim Cang Thừa và Đại Thừa trong việc thực hành, 
bảo tồn và chia sẻ giáo lý của Đức Phật trong một môi trường đa văn hóa. 

• Chùa thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của Ni giới như là những nhà lãnh đạo 
cộng đồng Phật giáo quốc tế và những bậc thầy hướng dẫn tâm linh diệu hiền 
khả kính. 

 

 

 

 Đặc biệt trong buổi tiệc gây quỹ có trao giải thưởng cho những người đã tham 
gia cuộc thi viết văn bằng tiếng Việt hoặc bằng tiếng Anh "Ứng dụng Phật pháp trong 
đời sống". Không ngờ số thí sinh tham dự rất đông, tổng cộng 280 bài của 170 thí sinh. 



Các thí sinh trúng giải từ Canada, Thụy Sỹ, Đức, Việt Nam và nhiều tiểu bang tại Hoa 
Kỳ. 

 Một số bài dự thi được đánh giá cao, sẽ được trao giải Hoằng Pháp và tuyển tập 
thành sách HƯƠNG ĐẠO TRONG ĐỜI 2022 cũng như sẽ được post lên hai websites: 
huongsentemple.com và thuvienhoasen.org.  

 Riêng 11 bài trúng tuyển (Giải I, Giải II, giải III, 2 Giải Khuyến Khích và 6 Giải 
Hương Pháp) sẽ được in thành cuốn sách HƯƠNG PHÁP 2022 để trao tặng các tác 
giả và khách mời tham dự buổi lễ trao giải, đồng thời cũng được post lên hai website 
trên vào giờ trao giải.  

 Tất cả thí sinh không vào các giải trên, sẽ nhận được Quà sách của Tủ Sách 
Bảo Anh Lạc do Chùa Hương Sen gởi tặng. 

 

 

 

 Buổi lễ trao giải thưởng được ấn định vào lúc 7:00 giờ PM ngày 11 tháng 12 
năm 2022 trong khuôn khổ buổi tiệc chay gây dựng và tu bổ Chùa Hương Sen tại nhà 
hàng Seafood World Restaurant tọa lạc tại 15351 Brookhurst Street, Westminster, CA 
92683. 

   Các giải thưởng sẽ bao gồm giấy khen và tiền thưởng bằng hiện kim, giá trị lên 
tới 25,000.00 Mỹ kim, được phân bổ cho các bài trúng giải như sau: 

Giải Nhất: $5,000.00.  



Giải Nhì: $3,000.00  
Giải Ba: $2,000.00  
Hai giải Khuyến Khích, mỗi giải: $1,000.00 
Sáu giải Hương Pháp, mỗi giải: $500.00 
50 giải Hoằng Pháp, mỗi giải: $200.00 
 
Danh sách các nhà bảo trợ: 
1.      Thượng Tọa Nhuận Hùng (Chùa bảo Quang): $100 
2.      Ni sư Như Tâm (Chùa Huệ Quang): $1,500 

3.      Ni sư Minh Từ (Chùa Hương Tích): $300 

4.      Ni sư Chân Thiền & ni sư Chân Diệu (Chùa Sùng Nghiêm): $300 

5.      Chánh Đức Minh: $3,000 

6.      Trần Thị Sáu (Pháp danh Ngọc Ẩn): $2,000 

7.      Ana Real State: $500 

8.      Tịnh Đạo: $300 

9.      Sư cô Trí Minh: $500 

10.  Sư cô Viên Tiến: $250  

11.  Sư cô Viên Chân: $350  

12.  Sư cô Viên Trang: $150 

13.  Sư cô Viên Hoa: $400 

14.  Sư cô Viên An: $400 

15.  SCHWAB Charitable (Huyền Quyên): $800 

16.  Peter Tuấn (San Jose): $1,100 

17.  Thanh K Tràm (Pháp danh Viên Vinh): $100 

18.  Ananda Viet Foundation: $2,000 

19.  Nguyễn Văn Thức: $2,500 

20.  Ns Hoàng Quang Huế: $100 

21.  Đồng Nguyên: $100 

22.  Đặng Nguyễn Thảo Quỳnh Ly: $1500 

23.  Đặng Nguyễn Huy Hoàng Vinh: $1,500 

24.  Diệu Thanh (Nursing): $300 

 Hy vọng đến buổi tiệc chay sẽ nhận được thêm từ các nhà hảo tâm. 



 
  
 Nhiều đồng hương không mua vé trước có thể đến nhà hàng không còn chỗ 
ngồi. Quý vị có thể lãnh sách của ni sư Giới Hương hay CD nhạc của nhạc sĩ Nam 
Hưng, cúng dường rồi về. Tấm lòng của quý vị Đạo Pháp sẽ được Trời Phật phù hộ 
cho quý vị và gia đình của quý vị. 
 

Orange County, 28/11/2022 

KIỀU MỸ DUYÊN 

(kieumyduyen1@yahoo.com) 


