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 Lời ngỏ 
 
 
 
 
 
 

           gày Chu Niên lần thứ 11 của đơn vị 
GĐPT CHÁNH GIÁC đang về trong khí trời 
thu mát dịu. Anh chị em toàn Gia Đình 
có dịp được quây quần bên nhau, ôn lại 
chặng đường đã đi qua: Mười một năm… 

Mười một năm kể từ ngày thành 
lập, GĐPT CHÁNH GIÁC nếm trải nhiều vui 
buồn sướng khổ. Hạnh nguyện dấn thân 
phụng sự đàn em đã thôi thúc quý anh chị 
huynh trưởng Chánh Giác hăng say phục 
vụ. Đàn em Chánh Giác vì thế được sống 
an hoà trong Ngôi Nhà Lam, dưới sự 
chở che, đùm bọc, yêu thương của Hoà 
thượng trụ trì, của quý thầy bổn tự.  

Mười một năm… GĐPT CHÁNH GIÁC 
đã ghi dấu ấn không phai trong lòng các 
anh chị trưởng đơn vị Gia Đình Phật Tử 
bạn bởi sự khiêm cung cần thiết của mình 
trong đường lối hành hoạt. 

N 



 
8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mười một năm – chặng đường 
quay về Nẻo CHÁNH – chặng đường đi tới 
Bến GIÁC, đã soi sáng bước chân vô ngại 
của tất cả Anh-Chị-Em chúng ta. 

Xin được nói lên cảm nghĩ, kinh 
nghiệm,… qua giai phẩm Đặc San này – 
như là tiếng nói chân thành vì Đạo, vì đời 
sống cần có những bàn tay siêng năng, 
những khối óc bén nhạy, tha thiết yêu 
thương con người. 

Chúng tôi là những người sáng tác 
không chuyên, những biên tập viên bất đắc 
dĩ, vì vậy trong quá trình thực hiện Đặc 
san 11 chắc chắn không thể tránh khỏi 
những thiếu sót, vụng về. Kính mong quý 
độc giả hoan hỷ bỏ qua. 

❉ BAN BIÊN TẬP 
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GIA ĐÌNH PHẬT TỬ CHÁNH GIÁC 

Thành Kính Tri Ân 
 

Hoà thượng trụ trì – cố vấn giáo hạnh,  
Chư tôn đức Tăng, quý đạo hữu Đạo tràng chùa Giác Sanh, 

 
Quý Ban Hướng dẫn GĐPT Quảng Đức Sài Gòn,  

Quý anh chị huynh trưởng GĐPT CHÁNH GIÁC  
 

Quý Phật tử ân nhân, quý phụ huynh đoàn sinh,  
đã tin cậy, thương yêu, yểm trợ, che chở 

GĐPT CHÁNH GIÁC trong suốt 11 năm qua.
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DIỄN VĂN  
KHAI MẠC 

CHU NIÊN 11 
 

 
 

 
 Gia trưởng   

NHUẬN BÍCH CHÂU NGỌC LÊ  
 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
- Ngưỡng bái bạch: Hoà thượng Trụ trì chùa Giác 

Sanh quang lâm chứng minh, 
- Kính bạch: Chư Tôn Đức trú xứ chùa Giác Sanh, 
- Kính thưa:  Anh Trưởng Ban Hướng dẫn Gia Đình 

Phật Tử Quảng Đức Sài Gòn, Quý anh chị trong Ban 
Hướng dẫn Gia Đình Phật Tử Quảng Đức Sài Gòn, 

- Kính thưa:  Quý Bác Gia trưởng, Quý anh chị Liên 
Đoàn trưởng, Quý anh chị huynh trưởng các đơn vị bạn, 
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- Kính thưa:  Quý bác đạo hữu đạo tràng chùa Giác 
Sanh, Quý phụ huynh đoàn sinh cùng toàn thể anh chị em 
Huynh trưởng và đoàn sinh Gia Đình Phật Tử CHÁNH 
GIÁC (GĐPT Thiện Hoa 6 cũ), 

- Kính thưa:  Quý bác đạo hữu đạo tràng chùa Giác 
Sanh, Quý phụ huynh đoàn sinh cùng toàn thể anh chị em 
Huynh trưởng và đoàn sinh Gia Đình Phật Tử CHÁNH 
GIÁC (GĐPT Thiện Hoa 6 cũ), 

Đã 11 năm sau kể từ ngày thành lập và tròn một năm 
đổi danh xưng Chánh Giác, trong suốt thời gian 11 năm 
qua, với bao khó khăn chồng chất, nhân sự Ban Huynh 
Trưởng liên tục thay đổi, số lượng đoàn sinh nhiều năm 
không thể phát triển được, đôi lúc nhìn lại Ban Huynh 
Trưởng chỉ thấy vài anh chị ít ỏi, không thể cáng đáng hết 
Phật sự của đơn vị, nhưng được sự thương yêu che chở 
của Hoà thượng trụ trì, được sự giúp đỡ của chư tôn đức 
chùa Giác Sanh cũng như sự hỗ trợ nhiệt thành của quý 
anh chị trong Ban Hướng Dẫn mà đơn vị Chánh Giác tồn 
tại đến ngày hôm nay, chúng con vô cùng biết ơn Hoà 
thượng trụ trì cũng như chư tôn đức đã tin tưởng thương 
yêu chúng con, xin cảm ơn quý anh chị trong Ban Hướng 
Dẫn đã tin tưởng vào Ban Huynh Trưởng chúng em.  

Kính bạch Hòa thượng, kính thưa liệt quý vị, dẫu số 
lượng ít ỏi với chỉ vỏn vẹn 35 – 40 anh chị em, đơn vị 
Chánh Giác chưa thật sự là một đơn vị lớn mạnh nhưng tất 
cả đều đồng lòng, nhẫn nại, không ngại vất vả hy sinh, các 
anh chị đã bám trụ để từng bước củng cố đơn vị, các em 
đã cùng các anh chị gánh vác thực hiện vẹn toàn các Phật 
sự được phân công. Nhân lễ kỷ niệm chu niên lần thứ 11, 
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tôi xin tán thán công đức của quý anh chị trong Ban 
Huynh Trưởng, các anh chị đã không ngại khó khăn gian 
khổ, dù cuộc sống còn bao lo toan, nhưng các anh chị đã 
dành thời gian để xây đắp Mái Nhà Lam Chánh Giác này.   

Kính thưa quý anh chị huynh trưởng đơn vị Chánh 
Giác, con đường mà quý anh chị đã lựa chọn, đã phát 
nguyện trước tam bảo là con đường phụng sự đạo pháp, 
phụng sự dân tộc mà nhiệm vụ chính của chúng ta là đào 
luyện đàn em, xây dựng lực lượng trẻ cho Phật giáo. 
Muốn thành toàn được sứ mệnh cao cả đó, trước tiên các 
anh chị hãy hướng dẫn các em trở thành người con ngoan 
của gia đình, biết vâng lời cha mẹ, biết quan tâm đến gia 
đình, anh em, tiếp đến là các em trở thành người học trò 
giỏi, và hướng đến tương lai các em trở thành người Phật 
tử chân chính, có như vậy quý anh chị mới không phụ 
lòng mong mỏi của quý phụ huynh, mới không phụ lòng 
sự mong mỏi của chư tôn đức. Để làm được công việc 
tưởng chừng đơn giản này, chúng ta phải không ngừng tu 
học, lấy thân mình làm tấm gương để các em noi theo, các 
anh chị phải không ngừng học tập cả kiến thức xã hội và 
giáo lý Phật Đà. Có như vậy quý anh chị mới có thể 
hướng dẫn đàn em. 

Các em thân mến, các em thật là hạnh phúc khi được 
sống trong tình thương yêu của cha mẹ, được sự dạy bảo 
của thầy cô và hơn hết là các em được gần gũi thiện tri 
thức, được gặp Phật pháp. Trong Kinh Pháp Hoa đã từng 
nói: “Sinh ra được làm thân người đã khó, gặp được Phật 
pháp còn khó hơn, ví như con rùa mù dưới đáy đại dương 
khi ngoi lên mặt nước mà gặp được khúc gỗ đang trôi trên 
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mặt đại dương.” Có được hạnh phúc như thế, các em cần 
phải biết trân trọng, các em cần phải chăm ngoan, phải 
học thật giỏi để không phụ lòng mong đợi của cha mẹ, của 
thầy cô và cả các anh chị. 

Kính thưa quý anh chị trong Ban Hướng Dẫn, dù 
đơn vị Chánh Giác là một đơn vị sinh sau đẻ muộn, nhưng 
nhưng tất cả chúng em luôn sẵn sàng đảm nhận những 
nhiệm vụ được giao, luôn đi đúng tôn chỉ, mục đích của tổ 
chức áo lam, chúng em sẽ tiếp tục giữ vững quan điểm lập 
trường để cùng các anh chị xây dựng Ban Hướng Dẫn 
Quảng Đức Sài Gòn vững mạnh. 

Sau cùng, chúng con kính chúc Hoà thượng, chư tôn 
đức pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, tuệ đăng thường 
chiếu. 

Chúng em kính chúc quý anh chị trong Ban Hướng 
Dẫn bồ đề tâm tăng trưởng, Phật sự viên thành. 

Kính chúc quý bác đạo hữu, quý vị phụ huynh thân 
tâm thường lạc, vạn sự kiết tường. 

Chúc quý anh chị huynh trưởng đơn vị bạn bồ đề 
tâm kiên cố, vạn sự thành đạt. 

Kính chúc toàn thể anh chị em Gia Đình Chánh Giác 
thêm một tuổi mới, anh em sum vầy, gia đình ngày càng 
vững mạnh. 

Đến đây tôi xin thay mặt toàn thể anh chị em Gia 
Đình Phật Tử Chánh Giác tuyên bố khai mạc Lễ Chu niên 
lần thứ 11 Gia Đình Phật Tử Chánh Giác. 

Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ-tát Ma-ha-tát. 
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 TƯỜNG TRÌNH SINH HOẠT 
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ CHÁNH GIÁC 

Niên khoá: 2013 – 2014 
 

 
 

 
 

 

❉ THƯ KÝ GIA ĐÌNH 

ột năm sinh hoạt và tu học hăng say tích cực 
đã trôi qua. Tiếp nối truyền thống hơn 70 
năm lịch sử tốt đẹp của Tổ chức GĐPT Việt 

Nam, đơn vị GĐPT CHÁNH GIÁC chúng ta hân hoan 
chào mừng Chu niên lần thứ 11 (2003 – 2014). 

Qua một năm, đơn vị CHÁNH GIÁC đã vượt lên 
nhiều nỗi vất vả và khó khăn nội tại cũng như ngoại 
chướng để tiến bước trên con đường phụng sự lý tưởng, 
bắt nhịp đồng hành cùng các đơn vị GĐPT trực thuộc Ban 
Hướng Dẫn Quảng Đức Sài Gòn. 

Điểm lại 12 tháng qua, chúng tôi xin thay mặt Ban 
Huynh Trưởng GĐPT CHÁNH GIÁC tường trình hoạt 
động một năm qua của đơn vị như sau:   

M 
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A. Tình hình sinh hoạt: 
1. Nhân sự: 
 Ban Huynh trưởng:  8 huynh trưởng (4 nữ) 
Đoàn sinh:  
 Ngành Đồng:  12 đoàn sinh 
 Ngành Thiếu:  24 đoàn sinh  
Huynh trưởng cấp: 
 Cấp Tín:   1 huynh trưởng 
 Cấp Tập:   4 huynh trưởng 
2. Tu học: 
Bậc học huynh trưởng: 
 Bậc Lực:   3 huynh trưởng 
 Bậc Định:   1 huynh trưởng 
 Bậc Trì:   2 huynh trưởng 
 Bậc Kiên:   1 đoàn sinh   
Bậc học đoàn sinh: 
 Ngành Thiếu: Hướng Thiện, Sơ Thiện, Trung 

Thiện, Chánh Thiện. 
 Ngành Đồng: Mở Mắt, Chân Cứng. 

B. Công tác đã thực hiện: 
1. Công tác Phật sự: 
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 - Tham dự Lễ huý nhật cố Hoà thượng Thích Thiện 
Hoa, Viện trưởng Viện Hoá đạo GHPGVNTN, tại chùa 
Giác Sanh. 

 - Tham dự lễ Hiệp kỵ Trung Ương tại Tu viện 
Quảng Hương Già Lam, lễ Hiệp kỵ BHD Quảng Đức tại 
chùa Từ Hiếu. 

 - Tham dự Lễ huý nhật các cố huynh trưởng: Tâm 
Chánh Hoàng Thị Kim Cúc, Như Tâm Nguyễn Khắc Từ, 
Nguyên Y Lương Hoàng Chuẩn,… 

 - Tham dự Đại lễ Phật Đản và Văn nghệ cúng 
dường tại chùa Giác Sanh. 

 - Tham gia Pháp hội Thù Ân tại chùa Pháp Vân. 
 - Thực hiện công tác giữ xe và giữ trật tự trong các 

ngày lễ, Tết, huý nhật Hoà thượng Viện chủ tại chùa Giác 
Sanh. 

2. Tu học và huấn luyện:  
 - Hằng tuần thường xuyên tổ chức tu học, đoàn 

sinh tham gia các bậc học tại Gia Đình. Các anh chị huynh 
trưởng luôn bảo đảm hướng dẫn đoàn sinh theo đúng 
chương trình, kế hoạch đã vạch. 

 - Tổ chức Lễ phát nguyện vào Đoàn cho các đoàn 
sinh mới gia nhập, sau 3 tháng sinh hoạt liên tục. 

 - Tổ chức thi vượt bậc cho các đoàn sinh tại Củ 
Chi. 

 - Tham gia các bậc học huynh trưởng: Kiên, Trì, 
Định, Lực theo đúng tiến độ do BHD tổ chức. 
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 - Tham gia trại huấn luyện Đội Chúng trưởng A Nô 
Ma – Ni Liên và trại huấn luyện Đầu Thứ Đàn Tuyết Sơn. 

 - Tham gia huấn luyện Đàn Kiểu Mẫu do BHD tổ 
chức hàng tháng tại chùa Giác Sanh. 

 - Mỗi năm 2 kỳ Tu bát quan trai do BHD tổ chức, 
đơn vị đều tham dự đầy đủ gồm BHT và các em ngành 
Thiếu. 

3. Văn nghệ: 
 - Tham gia trình diễn văn nghệ Phật đản tại chùa 

Giác Sanh, chùa An Linh (quận 12), chùa Từ Hiếu (quận 
8), chùa Huê Lâm (quận 11), chùa Liên Hoa (quận 11). 

 - Tổ chức thu âm bài ca chính thức PHẬT TỬ 
CHÁNH GIÁC, các bài hát sinh hoạt cộng đồng, các bài 
hát trình diễn Phật Đản, Vu Lan, dưới sự giúp sức của anh 
Đức Quảng (về các bản nhạc nền) và tài trợ kinh phí của 
anh Hoằng Bác Lâm Hoàng Việt. 

 - Duy trì đội múa dâng hoa của Đoàn Thiếu Nữ vào 
các ngày lễ lớn của chùa và đơn vị. 

4. Trại và hoạt động xã hội: 
 - Tham dự Trại họp bạn Huynh Trưởng Ngành 

Đồng La Hầu La, tại Bà Rịa Vũng Tàu. 
 - Trại họp bạn Thanh Thiếu Ban Hướng dẫn Quảng 

Đức Sài Gòn tại Thác Mai, Đồng Nai. 
 - Tham dự Hội Hiếu năm 2014 tại chùa Tôn Thạnh, 

Long An. 
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 - Tổ chức và tham dự vui Trung thu tại chùa Giác 
Sanh, quận 11. 

 - Dự thi Tiếng hát Ca Lăng Tần Già vòng sơ tuyển 
tại chùa Từ Hiếu. 

 - Dự thi Tiếng hát Ca Lăng Tần Già vòng chung 
kết tại Cam Ranh, Khánh Hoà. 

 - Cúng dường Tự tứ tại chùa Giác Sanh. 
 - Tổ chức và tham dự Lễ Báo Ân Cha Mẹ tại chùa 

Giác Sanh vào mùa Vu Lan. 
 - Vận động đóng góp ủng hộ vào Quỹ học bổng 

Nguyên Y của BHD Quảng Đức Sài Gòn. 
 - Lập Quỹ học bổng thường niên của Gia Đình Phật 

Tử Chánh Giác, trao vào dịp lễ Chu Niên của Gia Đình. 
Trên đây là một số hoạt động và thành tựu đã đạt 

được của đơn vị GĐPT CHÁNH GIÁC. Những thành quả 
này là động lực thúc đẩy niềm tin vững bền và nâng cao 
sức mạnh ý chí để tiếp tục con đường phụng sự lý tưởng 
GĐPT. 

Nguyện cầu hồng ân Tam bảo gia hộ cho toàn thể 
Gia Đình CHÁNH GIÁC chúng con cố gắng vượt lên 
những khó khăn, thử thách để không phụ lòng tin cậy, 
niềm thương yêu của Chư Tôn Đức, quý đạo hữu Phật tử 
ân nhân, quý phụ huynh đoàn sinh đã đồng hành cùng 
chúng tôi trong suốt quãng thời gian qua. 

Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ-tát Ma-ha-tát tác đại 
chứng minh. 
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 BAN HUYNH TRƯỞNG GĐPT CHÁNH GIÁC 
Niên khoá: 2014 – 2015 

 
* Cố vấn Giáo hạnh: Hoà thượng THÍCH THIỆN NGỘ 

 
* Gia trưởng:  

Htr. Cấp Tín - Nhuận Bích CHÂU NGỌC LÊ 
* Thư ký:  

Htr. - Tâm Phương Tịnh LÝ THỊ THANH  
* Thủ quỹ:  

Htr. Cấp Tập - Thiện Thuỷ TRẦN VĂN THÁI 
* Liên Đoàn trưởng:  

Htr. Cấp Tập - Tâm Khai Sơn NGUYỄN ANH THY  
* Đoàn trưởng Đoàn Thiếu nam:  

Htr. Cấp Tập - Thiện Thuỷ TRẦN VĂN THÁI (kiêm) 
* Đoàn phó Đoàn Thiếu nam:  

Htr. Cấp Tập - Thánh Thanh NGUYỄN VĂN CHUNG 
* Đoàn trưởng Đoàn Oanh Vũ nam:  

Htr. Cấp Tập - Tuệ Minh LÝ MINH TRIẾT 
* Đoàn phó Đoàn Oanh Vũ nam:  

Htr. Tập sự - Hoằng Bác LÂM HOÀNG VIỆT 
* Đoàn trưởng Đoàn Thiếu nữ:  

Htr. - Tâm Phương Tịnh LÝ THỊ THANH (kiêm) 
* Đoàn phó Đoàn Thiếu nữ:  

Htr. Tập sự - Diệu Trúc HÀ THỊ XUÂN MAI  
Htr. Tập sự - Nguyên An LÂM THỊ ĐỖ QUYÊN  

* Đoàn trưởng Đoàn Oanh Vũ nữ:  
Htr. Cấp Tập - Nhật Hạnh NG.TÔ PHƯƠNG CHI NGỌC DIỆP 

* Huynh trưởng dự khuyết:  
Htr. - Quảng Thanh TRẦN THỊ THU 
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am độc là ba thứ xấu ác, một khái niệm dùng 
trong Phật giáo. Sở dĩ gọi như vậy vì ba thứ này 
làm cho vô minh bị che lấp, dẫn đến phiền não. 

Nó luôn xuất hiện trong mỗi con người chúng ta. Ba thứ 
đó chính là: Tham, Sân, Si. 

T   
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Tham: Chính là tham lam, bao gồm công danh 
quyền uy và cả tiền tài vật dụng, không biết khi nào là đủ. 

Sân: Là giận, tức, ghét. Chối bỏ một điều không 
được như ý. 

Si: Si là si mê tham đắm. Là phiền não, si mê đối với 
mọi chân lý tương đối và tuyệt đối. Theo A-tỳ-đạt-ma-
câu-xá luận, nó được xem là một trong các Đại phiền não 
địa pháp, theo giáo lý Duy Thức tông, nó là một trong 6 
căn bản phiền não, là một trong Tam bất thiện căn 
(三不善根) và là một trong Thập tuỳ miên (十隨眠). 
Đồng nghĩa với Vô minh. Được xem như là nguồn gốc 
của mọi phiền não. 

Phép tu 

 Ta phải thực hành phép "Thiểu dục tri túc" (Ít 
muốn biết đủ). 

 Ta phải tập dừng lại, tập quan sát để có thể biết 
phân biệt đúng sai, phải trái. 

 Ta phải biết thực hành các pháp môn tu. 

Kết luận 

Si mê chính là gốc rễ, sân hận là cành và tham lam là 
lá. Chúng ta phải diệt trừ gốc rễ, có như thế trí tuệ mới 
được khai sáng sẽ diệt trừ được sân hận và tham lam. 
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PHẬT GIÁO  

& chuyện ăn 
 
 

 Trong đạo Phật cũng có khái niệm 
“ngạ quỷ ăn đêm”. Điều đó không sai chút 
nào hết, vì ăn đêm rồi ngủ, không vận động, 
dễ đưa đến nhiều thứ bệnh đều là thứ sát 
thủ thầm lặng, mà người đã bệnh rồi, như 
tôi hiện giờ, thì phải sống trong cảnh đói 
khát chẳng khác ngạ quỷ, vì đã không tu tập 
phép ăn của nhà Phật. 

 
 

áo Sài Gòn Giải Phóng, số ngày 15.11.2009 có 
đưa tin: “Tổng Thư ký Liên Hiệp quốc Ban Ki-
moon sẽ bắt đầu chiến dịch nhịn ăn trong 24 giờ 

nhằm hưởng ứng lời kêu gọi thế giới cùng lưu tâm đến 1 
tỷ người thiếu ăn của Tổ chức Nông Lương Liên Hiệp 
quốc (FAO)”. Tham gia chiến dịch nhịn ăn này còn có 
ông Tổng Giám đốc FAO. 

B 
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Sau đó, Đài Truyền hình Tp.HCM (HTV) cũng phát 
tin về một số nhà lãnh đạo thế giới, các quan chức cũng 
tham gia nhịn ăn, nhưng nhiều hơn, mỗi tuần nhịn một 
ngày. Trên các đài truyền hình nước ngoài cũng cổ vũ việc 
nhịn ăn, bớt khẩu phần ăn vì mục tiêu có ý nghĩa nhân đạo 
như trên hay cũng vì lý do sức khoẻ… 

Những thông tin 
như vậy đã khiến tôi 
thấy cần phải viết một 
bài về chuyện ăn của 
Phật giáo. 

Thuở mới bắt 
đầu học Phật, còn là 
một thanh niên, đập 
vào mắt tôi là vị bổn 
sư chỉ ăn một buổi, 
chiều chỉ uống sữa, 
hay đôi lúc có thêm 
vài cái bánh ngọt hay 
ly chè… Ông tuy gầy 
nhưng không bệnh tật. 
Tôi rùng mình mỗi khi 

nghĩ mình phải ăn kiểu tu hành như vậy. 
Rồi thọ bát quan trai, nghe giảng về giới cấm ăn phi 

thời, nghe danh từ “dược thực” (coi bữa ăn là một loại 
thuốc để chữa bệnh đói) để gọi bữa ăn chiều, rồi cũng phải 
nhịn ăn chiều theo những chuyến đi hành hương theo 
những bạn bè Phật tử Nam Tông, có lúc đi bộ hàng mấy 
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cây số để kiếm đồ ăn chiều. Ăn xong đi mấy cây số trở về 
chùa lại đói như trước, đói không ngủ được. 

Đọc các bộ Kinh Nikaya, thấy rải rác trong nhiều 
bản kinh, đức Phật khuyên và tán dương người giữ giới ăn 
một bữa, không ăn phi thời và ăn ít để bảo vệ sức khoẻ. 

Thầy tôi cũng thường nhắc nhở tôi về nguyên tắc 
“tam thường bất túc” (ba thứ: chỗ ở, ăn uống và ngủ nghỉ 
không cần đầy đủ) của người xuất gia, dặn rằng dù là Phật 
tử tại gia cũng nên tập theo đời sống như vậy, mai kia có 
đi tu thì dễ dàng, thuận lợi. Cũng được nhắc đi, nhắc lại: 
ăn là một thứ trong ngũ dục (năm thứ ham muốn trói buộc 
con người), mà người tu hành phải chế ngự nó. 

Đi qua chùa của hệ phái khất sĩ, lại thấy quý thầy 
vẫn giữ truyền thống ăn trong bình bát với một khẩu phần 
giới hạn. 

Tất cả những điều đó khiến tôi ấn tượng đạo Phật là 
một đạo rất hạn chế việc ăn. 

Những năm 1970, 1980 tình hình lương thực trong 
cả nước khó khăn, phải ăn độn đủ thứ, khoai mì, cao 
lương… Vấn đề suy dinh dưỡng được nói đến nhiều. Thật 
lòng tôi không chấp nhận quan điểm ăn ít, giới hạn việc 
ăn, ăn một buổi… của đạo Phật. Thọ bát quan trai, tôi tự 
khấn bớt đi một giới, trong túi thủ sẵn một ổ bánh mì… 

Đọc nhiều sách báo khoa học, nhất là báo Khoa học 
Phổ thông rất được ưa chuộng vào thời bấy giờ thường 
hay có những bài nói về suy dinh dưỡng. Tôi vẫn tự nghĩ, 
theo cách nghĩ của một anh học sinh trung học: Phật tuy 
giác ngộ, nhưng có thể… lầm ở chuyện ăn (!). Vì ăn ít, ăn 
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mà vẫn còn cảm giác đói thì tất yếu sẽ suy dinh dưỡng. 
Không lẽ toàn nhân loại ăn chiều, ăn đêm là sai lầm hết 
sao? 

Vì vậy, sau khi tốt nghiệp đại học, đi làm có tiền, 
trong thập niên 1990, tôi ăn thả cửa. Từ một cậu sinh viên 
gầy gò, tôi trở thành một thanh niên, tuy không lực lưỡng, 
nhưng cũng thuộc dạng có da có thịt, sức khoẻ tốt. 

Tôi vẫn đi chùa, học đạo,… nhưng vẫn nghĩ là qua 
trải nghiệm chuyện ăn của tôi, thì đúng là Phật có “lầm”, 
hay chí ít những quan điểm của Phật về chuyện ăn ít, ăn 
giới hạn chặt chẽ thời gian… cũng chỉ đúng với một số 
trường hợp! Và tôi vẫn ăn. 

Cho đến khi tôi nhận được thư của bạn tôi từ Mỹ nói 
về chuyện ăn kiêng, các loại thức ăn ở Mỹ dùng cho nhà 
giàu đều là loại rút hết chất bổ ra (diet) và có giá rất cao. 
Để được ăn những thực phẩm đóng hộp như vậy phải chờ 
giàu và nhắc lại rằng ăn kiểu những năm 1970, 1980 ở 
Việt Nam cũng tốt. 

Tôi lật lại những bản kinh Phật khuyên ăn ít để giữ 
gìn sức khoẻ mà thoáng chút băn khoăn. 

Đùng một cái, trong một lần xét nghiệm y khoa tổng 
quát, tôi choáng váng vì mình bị tiểu đường, gan nhiễm 
mỡ, mỡ trong máu cao, thừa cân… Bác sĩ nói, dù chưa, 
nhưng nguy cơ bệnh tim mạch rất lớn. Phải hạn chế khẩu 
phần ăn, ăn kiêng, tránh đủ mọi thứ. 

Lúc đó, cũng với trải nghiệm bản thân, tôi đến trước 
bàn thờ Phật sám hối, vì đã không nghe lời Phật, nghĩ là 
Phật có khi “lầm”! 
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Quen ăn no, ăn nhiều, nên ăn kiêng không phải là 
chuyện dễ. Nhưng trong nhà lúc đó có đứa em là bác sĩ, cứ 
đem những biến chứng của bệnh tiểu đường như mù mắt, 
tai biến mạch máu não, loét không lành, cưa chi dưới… để 
“nhắc nhở”. Tôi lâm vào tình trạng khủng hoảng, bi kịch, 
hậu quả của việc ăn nhiều, ăn no trước đây. Chịu đói 
không quen, tôi phải luộc cà rốt rồi ngồi ăn củ này qua củ 
khác cho đỡ đói và có cảm tưởng là thành thỏ có khi 
sướng hơn! 

Rồi nhiều triệu đồng mỗi tháng chi thêm ra đều đặn 
mỗi tháng cho các loại thuốc tiểu đường, hay để tạo cảm 
giác no giả, cho thức ăn thức uống diet. Cuối cùng phải 
dùng đến thuốc gây chán ăn tác động lên hệ thần kinh với 
nhiều tác dụng phụ (mệt mỏi, choáng váng, dị ứng…). 
Kèm theo đó, mỗi khi đói thì phải tự mình dùng kim chích 
lấy máu thử đường huyết. Nếu chỉ số đường huyết thấp thì 
mới dám ăn chút chút, còn cao thì đành nhịn nữa. 

Đọc báo Khoa học Phổ thông những năm sau này, 
thì thấy toàn những nội dung chỉ dẫn ăn kiêng, ăn vừa 
phải, ăn hạn chế khẩu phần, ăn không được no, “đói mười 
ăn bảy”, tránh thừa cân, béo phì,… tránh nguy cơ nhiều 
loại bệnh tật nguy hiểm. Sau hơn 20 năm khoa học đã nói 
theo đức Phật. 

Một anh bạn tôi có đứa con hơi gầy, kén ăn, e là suy 
dinh dưỡng, đi khám về thuật lại lời của bác sĩ dinh 
dưỡng, rằng cứ để cháu ăn ít thế, miễn là đủ chất, chứ kích 
cho cháu ăn nhiều, thì chừng muốn điều chỉnh lại cho cân 
bằng thì khó đến trăm lần. 
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Xem ti-vi, các đài truyền hình nước ngoài, người ta 
bắt đầu nói đến cách giữ sức khoẻ bằng cách chỉ ăn no 
buổi sáng và buổi trưa. Chiều nếu ăn chỉ nên ăn thức ăn 
nhẹ. Bác sĩ cũng khuyên tôi tuyệt đối không được ăn ban 
đêm trước khi đi ngủ. 

Bác sĩ, các tờ báo, chương trình truyền hình khoa 
học bắt đầu cùng nhau nói y như Phật nói, điều mà trước 
đây tôi vội vàng ngỡ là lầm, trót không thực hành theo lời 
Phật dạy. 

Bổn sư tôi cũng dạy, ăn ít, ăn một bữa để tu hạnh 
quán từ bi, để thông cảm, chia sẻ với những người bị đói, 
để rộng lòng hơn khi bố thí. 

Mới đây, qua một kênh truyền hình Mỹ, tôi đựơc 
tiếp xúc với một khái niệm bất ngờ, khái niệm “breather”, 
người sống bằng hơi thở, nghĩa là xem hơi thở là thức ăn 
chính thay vì thực phẩm. Họ xem đây là một chuyện rất 
siêu phàm. Tôi chợt nhớ tới khái niệm “Thiền duyệt thực” 
trong đạo Phật. Quả thực Phật là bậc giác ngộ, đại trí, 
người nói ra một cách chính xác những gì mà con người 
ngày nay mới nghiệm ra. 

Các quan chức Liên Hiệp quốc ngày nay nhịn ăn 1 
ngày/1tuần và hướng đến nhịn thường xuyên hàng tuần 
trên tinh thần nhân đạo và chắc chắn là tốt cho sức khoẻ. 
Hơn 25 thế kỷ trước, đức Phật đã dạy đệ tử ngài thực hành 
theo ngài nhịn ăn 1 bữa (bữa chiều) một ngày. 

Trong đạo Phật cũng có khái niệm “ngạ quỷ ăn 
đêm”. Điều đó không sai chút nào hết, vì ăn đêm rồi ngủ, 
không vận động, dễ đưa đến nhiều thứ bệnh, đều là thứ sát 
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thủ thầm lặng, mà người đã bệnh rồi, như tôi hiện giờ, thì 
phải sống trong cảnh đói khát chẳng khác ngạ quỷ, vì đã 
không tu tập phép ăn của nhà Phật. Khi ý thức ra lời Phật 
thì đã muộn, không dễ gì khi phải chống lại thói quen chỉ 
ngủ được khi đã thật no nê. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Hình ảnh ngạ quỷ trong kinh điển) 
Tu theo lời dạy của đức Phật về việc ăn đối với tôi 

bây giờ thật khó vạn lần. Nhưng làm khác đi là điều không 
thể, trừ khi không muốn sống nữa. 

Nghĩ lại, đạo Phật là đạo có những quan niệm về ăn 
là nhiều hơn cả và chắc chắn là đúng hơn cả. Có tôn giáo 
nào đưa vấn đề giới hạn ăn thường xuyên, liên tục hàng 
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ngày (không phải nhịn ăn chỉ trong một thời gian như Hồi 
khác) như ở Phật giáo? Bữa ăn của tu sĩ đựơc định lượng 
rõ bằng cái bình bát, thời gian ăn cũng được ấn định là 
trước 12 giờ. Ăn nhiều hơn cũng không được. Ăn sau 12 
giờ trưa cũng không được. Chỉ có thể ăn ít hơn nhu cầu. 
Những thứ đó sẽ giúp ngừa bao nhiêu là tật bệnh, kéo dài 
tuổi thọ, thân thể luôn nhẹ nhàng, an lạc. 

Bài viết này như một bài “kiểm điểm” trước Phật, 
nhưng cũng là kinh nghiệm có thể giúp ích cho những 
người còn mơ hồ về hậu quả của việc ăn nhiều, và cũng để 
Phật tử chúng ta chia sẻ với nhau về một quan niệm hết 
sức đúng đắn, vượt trên khoa học của đạo Phật. 

❉ Theo THANH HẢI  
(Bài viết trên mạng internet) 
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LIÊN ĐOÀN TRƯỞNG 
       lá thư 

 
 

Sài Gòn, ngày 27 tháng 9 năm 2014 
 
Kính thưa quý phụ huynh đoàn sinh, 
Kính thưa quý anh chị huynh trưởng, 
Cùng các em đoàn sinh thân mến, 
Tổ chức Gia Đình Phật Tử có mặt trên quê hương 

Việt Nam dấu yêu đã hơn 70 năm. Ngày nay, Gia Đình 
Phật Tử không ngừng lớn mạnh, vươn ra khắp năm châu 
bốn biển, cũng đủ cho chúng ta thấy mục đích, lý tưởng 
Áo Lam đáp ứng được nhu cầu thời cuộc, khi mà đạo đức 
con người đang bị xói mòn, xã hội tôn vinh và chạy theo 
lối sống hưởng thụ, coi trọng vật chất hơn những giá trị 
truyền thống, giá trị nhân phẩm và giá trị tâm linh.  
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Đến với Gia Đình Phật Tử như là trở về nguồn cội để 

hoà mình vào nếp sống tâm linh, hun đúc tinh thần dân 
tộc, gầy dựng lại những giá trị làm người. Mục đích Gia 
Đình Phật Tử Việt Nam hơn 70 năm nay là kim chỉ nam 
trong sự hành hoạt, đã chỉ rõ: “Đào luyện thanh, thiếu, 
đồng niên thành Phật tử chân chính; góp phần xây 
dựng xã hội theo tinh thần Phật giáo.” 

Hôm nay, dưới mái chùa Giác Sanh yêu dấu này, Gia 
Đình Phật Tử Chánh Giác tổ chức Lễ kỷ niệm Chu niên 
lần thứ 11, nhằm ôn lại những thăng trầm qua bao tháng 
ngày chúng ta chung sống, nhắc nhở chúng ta luôn ghi 
nhớ sứ mệnh đưa Đạo vào Đời của Tổ chức Áo Lam, để 
tiếp nối những bước chân không mệt mỏi của toàn thể đơn 
vị Chánh Giác. 

Thưa quý liệt vị, 
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Con người sinh ra đời, không tự nhiên mà tốt đẹp 
được, dẫu rằng cổ nhân có nói: Nhân chi sơ, tánh bổn 
thiện. Con người ra đời là đi theo con đường nghiệp quả 
của chính mình từ nhiều đời nhiều kiếp. Thế mới thấy, sự 
dị biệt ở mỗi hoàn cảnh cá nhân, sự khác nhau từ trí tuệ 
đến đời sống vật chất,… là do nghiệp báo chi phối, đưa 
đẩy. 

Sống là hành trình bước đi trên đôi chân của chính 
mình, không hề có sự buộc ràng của một đấng siêu nhiên 
tạo tác. Để bước đi đúng con đường làm người, theo Phật 
dạy, cần nương tựa vào một đối tượng cụ thể. Ở đây, tôi 
muốn nhấn mạnh, con cái của chúng ta, phải tìm thấy rõ 
đôi chân bước của mình nương tựa vào ba ngôi quý báu. 
Để nhận chân giá trị bản thân, giá trị sáng ngời của tánh 
Phật hằng hữu trong ta, nếu không có sự dắt dìu, chỉ dẫn, 
tôi nghĩ đó là điều hy hữu. 

Gia Đình Phật Tử từ lâu đã âm thầm làm công việc 
đó. Ở trên tôi đã nói, con người sinh ra đời không tự nhiên 
mà tốt đẹp được. Phải có sự hướng dẫn, sự chỉ vẽ của 
nhiều thế hệ đàn anh đàn chị, các em của chúng ta mới 
dần dần vén mở những phẩm giá làm người, thông qua 
quá trình sinh hoạt dưới mái nhà Gia Đình Phật Tử. 

Quý vị đã tin tưởng, đem con em gửi vào Gia Đình 
Phật Tử, chúng tôi thấy trách nhiệm bản thân phải vuông 
tròn. Bổn phận làm người anh người chị áo lam là chăm lo 
đời sống tinh thần của các em, khi mà ngày nay, đạo đức 
xã hội đã hằn in nhiều vết thương rỉ máu. Mở mạng ra 
xem, mở một tờ báo thường nhật, qua các câu chuyện 
truyền khẩu, lớp trẻ của chúng ta gặp nhiều sự đảo điên, 
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trắc trở, là nỗi ưu tư to lớn cho những bậc phụ huynh lẫn 
các nhà giáo dục. 

Những huynh trưởng chúng tôi, mang trên vai hai sứ 
mệnh, vừa tu học cho bản thân, vừa dìu dắt đàn hậu bối. 
Trọng trách này chẳng phải hoàn toàn do Tổ chức giao 
phó, mà do chính chúng tôi phát tâm nhận lãnh trước ba 
ngôi Tam bảo. Đã nhận lãnh tức là tính tự giác phải cao. Ý 
thức việc làm của mình là công việc giáo dục đàn em, đưa 
đàn em đi vào con đường Chánh pháp, để cùng nhau tu 
học, tạo thuận duyên cho mai sau trở về bản tánh Chân 
như. 

Do vậy, qua từng câu chuyện dưới cờ hàng tuần, qua 
những buổi học Phật Pháp, qua những trò chơi, những 
buổi cắm trại, những buổi công tác xã hội, những đêm văn 
nghệ,… đều không nằm ngoài mục tiêu giáo dục, mà 
chính chúng tôi là những người thiết kế và thực hiện. 

Nếu công việc chúng tôi đang làm có dấu hiệu xa rời 
mục đích đã minh định, quý vị đừng tiếc nuối, cứ mạnh 
dạn mang con em mình ra khỏi Gia Đình Phật Tử.  

Vì lẽ đó, chúng tôi cam đoan, công việc chúng tôi là 
hoàn toàn vì con em quý vị, vì tương lai tươi tốt của con 
em quý vị, vì mạng mạch Phật giáo trường tồn. 

Thưa quý anh chị huynh trưởng, 
Gia Đình Phật Tử Chánh Giác chúng ta trên dưới 

một lòng vì bao lâu nay chúng ta biết hoà thuận. Chúng ta 
tôn trọng lẫn nhau, dìu dắt nhau, chỉ bảo nhau để thành 
toàn “sứ mệnh kép” mà tôi đã phát biểu ở trên.  
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Tôi có trách nhiệm điều động quý anh chị trong mọi 
công tác của Gia Đình. Tôi hiểu mỗi anh chị có những khó 
khăn riêng, có những tâm tính riêng, có những hoàn cảnh 
riêng,… và đặc biệt quý anh chị làm công việc Áo Lam 
đều là tự nguyện, đều bằng tâm nguyện. Cho nên trong 
mọi công việc xưa nay, tôi chưa bao giờ “nặng lời” với 
quý anh chị.  

Chúng ta hãy tự hứa với lòng đã, đang và sẽ làm việc 
trên tinh thần “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, luôn 
nêu cao phương pháp lục hoà. Chúng ta thiết lập mối quan 
hệ trung lập, không bè phái, không “nhất bên trọng nhất 
bên khinh”, không nói lỗi của người, không tư lợi, để 
chúng ta hoà thuận nhau, giữ gìn tôn ti trật tự của tổ chức. 

Vì thế, tôi sẽ không vui khi đâu đó, còn có vài biểu 
hiện ý thức trách nhiệm chưa cao, còn đùn đẩy việc, đổ lỗi 
cho nhau. Tôi tâm niệm: “Chúng ta đã là một nhà, thì nền 
móng đã vững rồi, ngôi nhà mình dựng xây đã chắc chắn 
rồi, thì phải thường xuyên thăm nom, gia cố cho ngày 
thêm chắc chắn.” Điều đó phụ thuộc vào nội lực tu tập, 
công phu tu trì của mỗi bản thân từng anh từng chị. 

Tôi nhớ, trong 10 điều tâm niệm của huynh trưởng 
có nhắc nhở chúng ta: “Ta không có quyền làm dốt mình 
và cũng không có quyền làm khổ kẻ khác vì sự dốt nát 
của mình.” Thấu triệt như vậy, quý anh chị ra công trau 
dồi phẩm hạnh, trang bị kiến thức, nỗ lực tu trì, thì thử hỏi 
đàn em mình làm sao không tiến bộ cho được? 

Chúng ta nhất quán quan điểm xây dựng đơn vị 
Chánh Giác thành một “quốc độ thu nhỏ” của niềm tin 
Chánh pháp, sống thuận hoà, trên kính dưới nhường, làm 
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việc có kế hoạch – có khoa học, tuân kỷ luật, chịu huấn 
luyện, yêu nghề dạy trẻ, thông suốt đường lối giáo dục của 
Gia Đình Phật Tử,… là quan điểm xuyên suốt trong phong 
cách làm việc trước sau như một của chúng ta từ xưa đến 
nay, và trong mai sau. 

Các em đoàn sinh thân mến! 
Các em là trung tâm điểm cho các anh chị thực hiện 

công việc Gia Đình Phật Tử. Nếu không có các em thì các 
anh chị không thể thành toàn sứ mệnh giáo dục. 

Mỗi chiều chủ nhật, anh đến Gia Đình, điều đầu tiên 
là anh nhìn khắp, xem hôm nay có ai, vắng ai. Anh mong 
muốn các em là những đoàn sinh biết sắp xếp công việc, 
biết lập thời khoá biểu của bản thân các em, nhằm tìm 
được giờ phút quý giá đến với Gia Đình. Chúng ta là một 
gia đình mà, đúng không? 

Mỗi ngày trong tuần, đều đặn như vậy, anh dành ra 
hơn 1 giờ đồng hồ để nghĩ đến các em, để sắp đặt công 
việc, để vạch kế hoạch sinh hoạt cho Gia Đình. Cứ nghĩ 
đến màu áo lam thanh khiết, dịu dàng, khiêm cung, hoà 
hợp thì anh không thể nào xao lãng công việc Gia Đình 
Phật Tử được.  

Mỗi buổi lễ, mỗi cuộc trại, mỗi sự kiện diễn ra, mỗi 
giờ học trong Gia Đình Phật Tử Chánh Giác, anh đều hết 
tâm hết sức phục vụ. Và anh nghĩ, các em là những người 
tiếp nối các anh các chị, các em cũng sẽ làm như những gì 
các anh chị đã làm. Vấn đề quan trọng ấy là thời gian, sự 
nỗ lực tinh tấn mà thôi. 
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Mười một năm, bánh xe lịch sử Chánh Giác đã đi 
qua nhiều thăng trầm, ba chìm bảy nổi. Ấy vậy, đâu đây, 
anh vẫn nghe tiếng hát lạc quan vọng lên không dứt, anh 
vẫn thấy màu lam hiền dịu tung bay khắp sân chùa, anh 
vẫn biết các em luôn mong mỏi học hỏi từ các anh chị, 
anh vẫn hiểu tình thương yêu các em dành cho Gia Đình 
mình. 

Thế thì, một lời chúc từ Liên Đoàn trưởng Gia Đình 
Phật Tử Chánh Giác, xin hiến tặng các anh chị em nhân 
dịp Chu Niên hôm nay: “Mười một năm – chặng đường 
quay về Nẻo CHÁNH – chặng đường đi tới Bến GIÁC, 
đã soi sáng bước chân vô ngại của tất cả Anh-Chị-Em 
chúng ta.” 

Một năm tu học và làm việc vất vả đã qua. Giờ cũng 
đến lúc nhìn thấy những vất vả tiếp tục phía trước. Hiểu 
được như vậy là tự nhắc nhở mình luôn cố gắng, luôn tiến 
lên, biết lội dòng nước ngược để qua tới bến bờ. 

Anh chị em Chánh Giác đi trong Ánh Đạo thì ngại gì 
Ánh Đạo không chiếu soi?  

Kính chúc toàn thể quý anh chị huynh trưởng cùng 
các em thân tâm thường lạc, bồ-đề tâm kiên cố, chí tu học 
vững bền. Chúc cho Chu Niên lần thứ 11 của chúng ta 
thành tựu viên mãn. 

Trân trọng kính chào tinh tấn và kết đoàn! 
Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ-tát Ma-ha-tát. 

❉ TÂM KHAI SƠN NGUYỄN ANH THY  



 
38 

 

 
 

 
 
 

 

TRÚ XỨ CỦA GIA ĐÌNH PHẬT TỬ CHÁNH GIÁC 
Chùa Giác Sanh 
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Chùa Giác Sanh được xây dựng năm 1918 với tên 
gọi lúc đầu là chùa Cô Hồn và vị tôn túc đảm nhiệm 
cương vị trụ trì đầu tiên là Hoà thượng Thích Hồng 
Lương. Sau khi Hoà thượng Thích Hồng Lương viên tịch, 
Hòa thượng Thích Thiện Thành kế vị trụ trì đến 1985. Từ 
năm 1985 đến năm 2007, chùa Giác Sanh do Thượng tọa 
Thích Phước Định đảm nhiệm cương vị trụ trì. Hoà 
thượng Thích Phước Định viên tịch, từ năm 2008 đến nay, 
Hoà thượng Thích Thiện Ngộ đảm nhiệm cương vị trụ trì. 

Chùa Giác Sanh toạ lạc tại số 103 đường Âu Cơ, 
phường 14, quận 11, Tp.HCM, là nơi đặt Văn phòng Ban 
Trị sự GHPGVN Quận 11, do Hoà thượng Thích Thiện 
Ngộ làm Trưởng ban. 

Năm 1968, chư Tôn giáo phẩm Lãnh đạo Giáo hội 
Phật giáo thời bấy giờ thành lập Phật học viện tại chùa 
Giác Sanh để đào tạo tăng tài cho đạo pháp. Tăng sinh 
theo học tại Phật học viện Giác Sanh có lúc lên đến trên 
300 vị. Ngoài ra, để tạo nguồn kinh phí tự túc cho Phật 



 
40 

 

học viện, chùa mở cơ sở sản xuất 
nước tương với nhãn hiệu nổi 
tiếng khắp miền Nam “Lá Bồ Đề”. 

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 
17.4 ÂL giỗ HT. Thích Hồng 

Lương, 25.5 ÂL giỗ HT. Thích Thiện Thành và 12.4 ÂL 
giỗ HT. Thích Phước Định 

Hiện chùa vẫn còn giữ dáng vẻ cổ xưa với những 
hàng cột gỗ và mái ngói âm dương. Chánh điện thờ Đức 
Bổn sư, hậu tổ thờ Đức Đạt Ma, tả hữu thờ ông Tiêu, ông 
Hộ, xung quanh có 3 tháp thờ 2 vị Tổ và thập phương bá 
tánh.  

Năm 1998, chánh điện được trùng tu theo lối kiến 
trúc hiện đại, được chạm khắc hoa văn rồng quấn cột nhũ 
vàng. Hiện nay nhiều hạng mục của chùa đã tái thiết trùng 
tu. Chánh điện chùa được xây mới trên lầu cao và hàng 
ngày diễn ra các thời khoá tu học của đạo tràng chùa. 
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TƯỜNG TRÌNH SINH HOẠT 
ĐOÀN THIẾU NỮ GĐPT CHÁNH GIÁC 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

hời gian trôi qua thật nhanh nhưng cũng tràn 
đầy kỷ niệm để chị em Thiếu Nữ Chánh Giác 
chúng tôi vui sướng khi nhìn lại quãng thời 
gian sinh hoạt một năm qua của Đoàn mình. 

Sĩ số dao động từ 10 – 14 em, nhưng cứ mỗi chiều 
chủ nhật, chúng tôi vui mừng đến chùa để gặp gỡ nhau, 
sách tấn nhau cùng tu học, đúng là “tu có bạn” thì có khác. 
Ở nhà thì chỉ có một mình, nên thường hay giải đãi trong 

T 
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tu học, nhưng khi gặp gỡ nhau, lại ở trong khung cảnh 
thiền môn, nên không ai bảo ai cũng cùng nhau rèn giũa 
lại mình, sống có ích hơn, đến gần Chánh pháp hơn. 

Mỗi người trong chúng tôi không ai vẹn toàn cả, ai 
cũng có những ưu điểm đáng yêu của bản thân bên cạnh 
những hạn chế chưa được đẹp mấy. Nhưng có điều, huynh 
trưởng chúng tôi khéo léo khơi dậy những ưu điểm của 
các em, để người khác có thể học hỏi và chính bản thân 
của em thấy mình có ích khi đem lại niềm vui và sự đóng 
góp của mình vào các công tác Phật sự của Đoàn và Gia 
Đình. Vì thế, trong mỗi công tác Phật sự, em nào cũng 
được giao nhiệm vụ theo đúng sở trường của bản thân, 
nên ai cũng thích thú khi làm những công việc ấy. Còn 
những hạn chế của bản thân thì thông qua những buổi sinh 
hoạt cùng Gia Đình, qua những câu chuyện dưới cờ, 
những bài học và những buổi nói chuyện tâm tình, những 
câu chuyện nhỏ trong giờ tự trị Đoàn mà các em tự mài 
giũa mình để sống đúng hơn với bổn phận là người con 
Phật, là một đoàn sinh của GĐPT. 

Hàng tháng chúng tôi đều tổ chức sinh nhật cho 
những em đoàn sinh. Ngược lại, các em cũng âm thầm bảo 
nhau tổ chức sinh nhật cho huynh trưởng chúng tôi. Đó là 
những tình cảm thật đáng quý, cả những món quà chúng 
tôi tặng nhau cũng thật ý nghĩa: đó là những tài liệu tu 
học, những quyển sách vô giá của quý thầy đã dày công 
biên soạn cho hàng Phật tử, là những món quà do chính 
bàn tay mình tạo nên,… Nhận được quà, ai cũng xúc 
động, cũng dâng trào niềm vui, niềm hạnh phúc. 
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Trong các giờ tự trị, huynh trưởng chúng tôi cũng 
lên kế hoạch nói chuyện chuyên đề về nữ giới, những 
“Công – dung – ngôn – hạnh” mà người nữ chúng tôi cần 
trau dồi, rồi còn cùng nhau ôn luyện về các bộ môn Hoạt 
động thanh niên, tập cho nhau những lời ca, điệu múa 
tham gia vào các lễ lớn của chùa và Gia Đình. Chúng tôi 
đã xây dựng được đội dâng hoa mà thành viên là tất cả các 
đoàn sinh và huynh trưởng Thiếu Nữ, thực hiện công việc 
dâng hoa vào các lễ lớn của chùa và những lễ lớn của đơn 
vị. 

May mắn cho Đoàn chúng tôi có được một Chúng 
trưởng rất tâm lý và tràn đầy trách nhiệm, rất khéo léo, là 
một cần nối giữ huynh trưởng và đoàn sinh. Vì vậy, chúng 
tôi rất an tâm khi giao việc cho em và cho các đoàn sinh 
khác của Đoàn.  

Phần lớn đoàn sinh Thiếu Nữ đều đang đi học đủ các 
cấp học từ trung học đến đại học. Song cũng có một số em 
đã đi làm và có người đã có gia đình, việc làm ổn định. 
Đây là điều thuận lợi cho chúng tôi. Các em và chị (một 
đoàn sinh lớn tuổi hơn chúng tôi) đã hỗ trợ chúng tôi rất 
nhiều trong các công tác từ tài chánh cũng như những kinh 
nghiệm đi làm, hướng nghiệp cho một số em đang chuẩn 
bị bước vào ngưỡng cửa đại học. Các chị đã khéo léo sắp 
xếp việc gia đình để chung tay với chúng tôi. 

Mùa Chu niên năm nay của đơn vị Chánh Giác, các 
chị cũng tham gia tạo một nguồn học bổng cho đơn vị 
cùng với một em Thiếu Nam của Gia Đình. Ngoài ra, các 
chị cũng tham gia đóng góp vào học bổng của Ban Hướng 
Dẫn. Đó là niềm vui và động lực cho chúng tôi, và là niềm 
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khích lệ cũng như là một tấm gương sáng để các em đoàn 
sinh noi theo. 

Huynh trưởng chúng tôi luôn quan niệm rằng: không 
phải trong những giờ tu học của đơn vị thì các em mới tu 
học mà chúng tôi tu học và dạy dỗ các em thông qua chính 
những hành động của mình. Đó chính là bài học thiết thực 
nhất, giá trị nhất mà chúng tôi muốn trao gửi đến các em. 

❉ HUYNH TRƯỞNG THIẾU NỮ  
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HOA LAM  
 TIÊU BIỂU  

 

❉ ĐOÀN THIẾU NỮ  

 

hông khí của Trại Hạnh 2014 đang tràn về 
khắp nơi trong toàn miền Quảng Đức. GĐPT 
Chánh Giác chúng tôi cũng vậy. Chị em đang 

động viên, sách tấn nhau để thực hiện tốt các khâu chuẩn 
bị cho Trại Hạnh sắp diễn ra. 

Mùa Hạnh năm nay, Đoàn Thiếu Nữ chúng tôi ngồi 
lại và không khó lắm để chọn ra Đoàn sinh Tiêu biểu của 
Đoàn. Chúng tôi vui vẻ gọi đó là một ứng cử viên sáng 

K 
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giá, nặng ký mà không ai sánh nổi, đó là chị Lê Trung 
Giai Phẩm, pháp danh Chúc Lượng. Chúng tôi phải gọi là 
chị vì chị lớn tuổi nhất trong Đoàn, chị đã vào hàng U40, 
sinh năm 1978.  

Nhân duyên đưa chị đến đây thật kỳ lạ, làm chúng 
tôi ấn tượng mãi. Một chiều sinh hoạt trong giờ tự trị vào 
năm 2011, có hai anh chị lớn tuổi đến hỏi thăm và có nhã 
ý đi sinh hoạt GĐPT với đơn vị. Chúng tôi cứ ngờ ngợ, 
không biết anh chị có đùa giỡn không, hay là đến hỏi thăm 
để xin phép cho con cháu đến sinh hoạt. Nhưng anh chị 
khẳng định là hỏi để chính mình đến sinh hoạt. Vậy là từ 
ngày ấy, chị chính thức bén duyên với GĐPT Chánh Giác 
chúng tôi. Còn anh trở thành một “phụ huynh” tích cực, 
hỗ trợ hết mình về thời gian cũng như tịnh tài trong các 
công tác Phật sự của Gia Đình. 

Thời gian thấm thoát trôi qua, đến nay đã gần 3 năm. 
Trong suốt thời gian ấy, chị làm cho chúng tôi bất ngờ này 
đến bất ngờ khác. Tính chị rất đằm thắm, dịu dàng. Dù chị 
đã có gia đình và một bé gái, nhưng chị rất chăm chỉ, nhiệt 
tình trong các công tác của Đoàn và Gia Đình. Cứ mỗi 
công tác Phật sự của Đoàn, chúng tôi lại trố mắt ngạc 
nhiên, thầm khâm phục những tài lẻ của chị. Những tài ấy 
chị chỉ chứng minh qua các hành động chứ chưa bao giờ 
khoe ra cho mọi người biết.  

Chị rất thành đạt trong công việc, làm việc cho một 
công ty nước ngoài, nhưng với những sinh hoạt đầy tính 
chất “bụi bặm, lăn lộn” của một GĐPT để rèn luyện tính 
thích nghi cho các em đoàn sinh trong mọi hoàn cảnh 
sống, chị cũng lăn xả theo. Bên cạnh đó, chị còn thuyết 
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phục được con gái của mình đến sinh hoạt và nay đã trở 
thành đoàn sinh chính thức của đơn vị chúng tôi. 

Đặc biệt, chị không bao giờ biết giận ai, cũng chưa 
bao giờ nghe chị than vãn lời nào khi thực hiện các nhiệm 
vụ mà Đoàn giao phó. Huynh trưởng Thiếu Nữ chúng tôi 
rất an tâm khi giao nhiệm vụ cho chị. Ngay cả Đoàn 
chúng tôi, các em trẻ rất nhiều, đang độ tuổi học sinh, sinh 
viên rất “nhí nhảnh” nhưng chị chịu đựng rất giỏi, lục hoà 
với các em. 

Vì là đặc trưng Thiếu Nữ, tâm lý của các em rất đa 
dạng, mỗi em mỗi vẻ. Nhưng khi có việc để giải quyết cho 
một đoàn sinh Thiếu Nữ, tôi luôn lấy tấm gương của chị ra 
để các em học hỏi theo, rèn lại tính cách mình cho thuần 
hơn, dễ thương hơn. 

Nhớ nhất là đợt tập văn nghệ Phật Đản năm 2013, 
đều đặn mỗi tối, dù không tham gia tập văn nghệ được 
cùng cới anh chị em, nhưng chiều chiều sau khi đi làm về, 
chị tranh thủ vào bếp nấu một món chè, rồi cùng “phụ 
huynh” đặc biệt của mình đem lên phục vụ tận tình cho 
chúng tôi, lẳng lặng đem lên, lẳng lặng dọn dẹp. Như thế, 
mỗi ngày là một món chè khác nhau. Tôi khen nhỏ: “Chị 
tài quá!” Chị cười và bật mí nho nhỏ: “Chị không giỏi vậy 
đâu, chị lên mạng học đó! Chị nấu thử, rồi mọi người 
trong gia đình chị ăn thấy ngon rồi mới đem lên!” Vâng! 
Chị chưa biết nấu. Song, chị dành thời gian lên mạng học 
nấu, ăn thử qua, chọn lọc cái ngon nhất để chúng em 
không bị “ngán chè”, rồi còn thuyết phục được “ông xã” 
chở lên, phục vụ cho chúng em nữa! Tính chị là thế, chị 
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luôn làm chúng tôi ngạc nhiên và không để Đoàn chúng 
tôi thiếu gì. 

Đoàn chúng tôi hạnh phúc vì có được một “đoàn 
sinh” như chị, chị âm thầm cống hiến mà chưa hề đòi hỏi 
bất cứ quyền lợi gì cho bản thân. Trong các công tác Phật 
sự của đơn vị, chị cũng lặng lẽ đóng góp, hỏi han có thiếu 
thốn gì, rồi phát tâm ủng hộ. Chị là tấm gương sáng cho 
Đoàn chúng tôi noi theo. 

Vì lý do đó, chị là ứng cử viên sáng giá nhất của 
chúng tôi. Chị CHÚC LƯỢNG Lê Trung Giai Phẩm là 
Đoàn sinh Tiêu biểu của Đoàn Thiếu Nữ Chánh Giác 
trong mùa Hạnh 2014, PL.2558 năm nay. 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chúc Lượng Lê Trung Giai Phẩm
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Đức  

ĐẠT LAI  
LẠT MA  

trả lời 
 
 

Có người hỏi Đức Đạt Lai Lạt Ma XIV:  
- Điều gì làm Ngài ngạc nhiên nhất về nhân loại?” 
Ngài trả lời : 
- Đó là họ chán phải làm trẻ con, vội vã trưởng 

thành và rồi lại khát khao trở thành con trẻ. Đó là họ 
đánh đổi sức khoẻ để lấy tiền bạc và sau đó lại hao tiền tốn 
của để lấy lại sức khoẻ. Đó là vì lo lắng suy nghĩ đến tương 
lai, họ quên đi hiện tại, cứ như thế họ sống không vì hiện 
tại cũng chẳng phải cho tương lai. Đó là họ sống như thể 
họ sẽ không bao giờ chết, và họ chết như thể họ chưa bao 
giờ sống.  
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Tâm sự 

❉ NGUYỄN ANH THY   

hiều nay, 7.9.2014... trở lại con đường quen thuộc. 
Chạy xe giữa hai hàng cây cao xoè tán rộng hai bên 
đường mà bồi hồi chi lạ?  

"Con đường xưa em đi" đây rồi – Trương Minh 
Giảng cũ (nay Lê Văn Sĩ) chứ có chi khác mà sao giờ 
khang khác? Cổng xe lửa số 6... Nhà thờ Vườn Xoài... 
Nhà sách Văn Hiến... Đình Ông Súng... tất cả gợi lại nhiều 
kỷ niệm ấm lòng. Những khối vui, những khối buồn như 
đúc thành thỏi, rắn, kết chặt trong tim chăng - nơi này? Có 
lẽ vậy! Mái nhà xưa - nhưng chưa cũ, vì những con người 
nơi đây vẫn vậy, chỉ có nét chân chim hằn đuôi mắt khi 
cười - trẻ đó chứ – dù tuổi 60, 70 hay hơn thế nữa. Chắc 
chỉ có Tình Lam mới trẻ mãi không già? (Ý kiến chủ quan 
của mình đó!) – Quý anh chị Mái-Nhà-Lam-Xưa-Chánh-
Đạt đón tiếp mình, giản đơn như chẳng còn gì giản đơn 
hơn. À! Khách sáo chi kìa? Người nhà hết mà. Mình về 
nhà mình mà! Lòng lẩm bẩm cho niềm tự tin trồi dậy, bám 
vào suy nghĩ. Rồi. An tâm rồi nha! 

Quãng đời khoác áo lam của mình đã 24 năm, trôi 
qua 7 đơn vị Gia Đình Phật Tử, chắc cũng nhiều? Mỗi đơn 

C 

CÙNG ÁO LAM 
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vị mình đến đều có những đặc thù riêng. Những gì trong 
lòng mình, mình giữ lại để ngắm nhìn nó và tự mỉm cười.  

Đơn vị "khai sinh" ra mình là Gia Đình Phật Tử Xá 
Lợi. Đơn vị "tiếp sức" mạnh mẽ cho mình là Gia Đình 
Phật Tử Chánh Đạt. Đơn vị Gia Đình Phật Tử L.S. là nơi 
được anh C.L. tập hát cho mình. Đơn vị Gia Đình Phật Tử 
P.L. là đơn vị mình bắt đầu phát tâm phụng sự.  

Đơn vị Gia Đình Phật Tử Đ.H. là chuyến dạo chơi. 
Đơn vị T.L. là nơi trải nghiệm sự thử nghiệm - và thất bại. 

Còn đơn vị hiện tại Gia Đình Phật Tử Chánh Giác 
(Gia Đình Phật Tử Thiện Hoa 6 cũ) là đơn vị mình ở lâu 
nhất – 11 năm – đơn vị cho mình nhiều đắng cay ngọt bùi 
nhất. Mình đang ở đây – như một sự mặc định – nhưng 
biết đâu, dòng đời sẽ đẩy đưa, mình sẽ tiếp tục trôi lăn? 
Có muốn yên thì cũng chẳng được. Dù có lăn thì cũng lăn 
trên đường gai chông. Dẫu có trôi thì cũng tìm chỗ trôi 
thác ghềnh. Thôi thì cứ nói vậy.  

“Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ 
Người khôn người đến chốn lao xao” 

(Nguyễn Bỉnh Khiêm) 
Mình thuộc 5 bài ca chính thức của 5/7 đơn vị mình 

từng trải – thuộc nằm lòng đấy nhé! Không nói ngoa đâu.  
Nè nè! Chiều nay, mình về lại Chánh Đạt, làm thực 

tập sinh Trại Huyền Trang nơi này. Mình hát lại bài ca 
Chánh Đạt mà cảm động rưng rưng. Kỷ niệm ùa nhanh 
như thước phim đã sẵn bên đèn chiếu, quay ro ro. Hát như 
chưa từng được hát. Từng câu chữ thuộc nằm lòng, dù 
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mình đã xa Chánh Đạt gần 12 năm. Ca từ dẫu có giản dị 
nhưng hàm chứa "vận mệnh" của cả Chánh Đạt (!) 

“Cánh sen nõn lành vừa chớm nở 
Gia Đình Chánh Đạt đượm tuổi thơm...” 
Trong lời tâm sự với Chánh Đạt trước hàng ngũ 

nghiêm trang của đoàn sinh, mình chỉ nói vài lời ngắn: 
“Chánh Đạt là nơi nở ra những đoá sen, đưa sen mọc toả 
khắp nơi, như cây sen mẹ nhảy ra cây sen con. Vậy đó! 
Thế là có Nguyễn Anh Thy này. Thy đi khỏi Chánh Đạt 
như cây sen con mọc ra từ cây sen mẹ. Giã từ sen mẹ để 
đến nơi phụng sự, đến nơi cần mình.” 

Mình tin nhân duyên quả, tin nghiệp báo, tin luân 
hồi,... nên mình biết có ngày mình trở về Chánh Đạt để 
đền ơn, để sum vầy, để viết tiếp ước mơ,... 

Vậy nhé! Những ngày tháng tới – trong thời gian 
thực tập – mình sẽ tinh tấn tu tập và sống hết mình với 
Mái Nhà Lam đã tiếp sức, tiếp lửa cho cuộc đời mình. 

Sài Gòn, cuối thu 2014 
 

 
 

 
 

 

Đoàn Oanh Vũ Gia Đình Chánh Giác cách đây 11 năm
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Phóng sự 
 

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ 

CHÁNH GIÁC 
KỶ NIỆM CHU NIÊN LẦN THỨ 10  

(2003 – 2013) 
 

Trong Hội nghị Tổng kết Ban Hướng dẫn Quảng 
Đức Sài Gòn năm 2001, toàn thể Ban Hướng Dẫn nhất trí 
thông qua Kế hoạch sinh hoạt của Hội đồng Huynh trưởng 
Cấp Tín, thành lập Ban Xây dựng các Đơn vị mới gồm: 

• Anh Quảng Thành Châu Mạnh Cường, Tổng Thư 
ký Ban Hướng Dẫn 

• Anh Quảng Châu Nguyễn Hữu Quốc, Đại diện 
GĐPT Quận 11 

• Anh Nguyên Tánh Tất Quốc Văn, Uỷ viên Nam 
Oanh Vũ 

Ngày Phật Đản PL.2546, Ban Hướng Dẫn tổ chức 
đêm Văn nghệ tại Chùa Giác Sanh do đơn vị GĐPT 
Chánh Đạt tổ chức thực hiện, với sự đóng góp các tiết 
mục của các đơn vị Gia Đình. 
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Đến ngày 26.10.2002, Ban Hướng Dẫn ban hành Uỷ 
nhiệm thư số 024-02/ HDQĐ/TB/QĐ thành lập tạm thời 
Gia Đình Phật Tử Thiện Hoa 6, Uỷ nhiệm cho các anh: 

• Anh Quảng Thành Châu Mạnh Cường,  
• Anh Quảng Châu Nguyễn Hữu Quốc,  
• Anh Nguyên Tánh Tất Quốc Văn,  
• Anh Quảng Pháp Phan trọng Khải, Uỷ viên Tổ 

kiểm làm Gia trưởng 
• Anh Chúc Luận Nguyễn Ngọc Đàm làm Quyền 

Liên Đoàn trưởng GĐPT Thiện Hoa 6. 
Gia trưởng GĐPT Thiện Hoa 6 gởi Văn thư số 

03/03/GĐTH6/GT đề nghị Ban Hướng Dẫn công nhận 
chính thức & làm Lễ Ra mắt GĐPT Thiện Hoa 6. 

Ngày 06.07.2003, Tổng Thư ký, Ủy viên Nội vụ và 
Ủy viên Tổ kiểm đã có Tờ trình gởi Ban Hướng Dẫn, cho 
phép GĐPT Thiện hoa 6 làm Lễ Ra mắt và Công nhận 
chính thức. Đến hôm nay (29.9.2013) là kỷ niệm Chu niên 
lần thứ 10, GĐPT Thiện Hoa 6 chính thức đổi thành 
GĐPT Chánh Giác. 

Chiều ngày 29.09.2013, GĐPT Thiện Hoa 6 kỷ niệm 
chu niên lần thứ 10, sau phần niệm Phật cầu gia bị, cung 
an chức sự, Hòa thượng Thích Thiện Ngộ – Trụ trì Tổ 
đình Giác Sanh chứng minh, anh Trưởng Ban Hướng dẫn 
Quảng Thành Châu Mạnh Cường chủ toạ buổi lễ cùng quý 
anh chị trong Thường vụ, quý bác Gia trưởng, quý anh chị 
Liên Đoàn trưởng các đơn vị trực thuộc, quý bác phụ 
huynh đoàn sinh GĐPT Thiện Hoa 6. 
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Chị Tổng Thư ký công đọc quyết định số: 
- QĐ số: 13.033/HDQĐ/TB ngày 06 tháng 06 năm 

2013, V/v GĐPT Thiện Hoa 6 đổi danh xưng thành GĐPT 
Chánh Giác. 

- QĐ số: 13.056/HDQĐ/TB ngày 26 tháng 09 năm 
2013, V/v bổ nhiệm Gia trưởng, Liên Đoàn trưởng GĐPT 
Chánh Giác. 

Anh Trưởng Ban Hướng dẫn trao Quyết định cho 
Tân Gia trưởng, trao cờ Gia Đình Phật Tử Chánh Giác cho 
anh Liên Đoàn trưởng. 

Diễn văn khai mạc của Tân Gia trưởng GĐPT Chánh 
Giác: “…Trải qua mười năm với bao thăng trầm trắc trở, 
khó khăn chồng chất, nhân sự Ban Huynh trưởng liên tục 
thay đổi, tuy nhiên đơn vị Chánh Giác được sự che chở, 
thương yêu của Hoà thượng trụ trì cùng chư Tăng chùa 
Giác Sanh, được sự quan tâm giúp đỡ của quý anh chị 
trong Ban Hướng dẫn và sự đồng thuận, hỗ trợ của quý vị 
phụ huynh mà tồn tại và phát triển đến ngày nay…” 

Huấn từ của anh Trưởng Ban Hướng dẫn: “…Năm 
1960, chính Hòa thượng thượng Thiện hạ Hoa đứng ra 
đảm nhận chức vụ Trưởng Ban Hướng dẫn Trung Ương 
GĐPT Việt Nam, dù có núi lở non mòn thì lời dạy của 
Hòa thượng: “Chỗ nào chúng sanh cần thì mình đến, chỗ 
nào đạo pháp cần thì mình đi, không kể gian lao, chẳng từ 
khó nhọc”, vẫn là câu nói nằm lòng của huynh trưởng để 
tiếp tục sứ mệnh của ngài là giáo hoá chúng sanh, đem lại 
lợi lạc cho quần sanh. 
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Từ ngày thành lập đến nay, GĐPT Chánh Giác trải 
qua ba đời Gia trưởng, có rất nhiều huynh trưởng đến rồi 
đi, những huynh trưởng hiện nay trước đây là đoàn sinh 
của GĐPT Chánh Giác trưởng thành, Ban Huynh trưởng 
đóng góp rất tích cực cho sự phát triển và tồn tại của Ban 
Hướng dẫn Quảng Đức Sài Gòn, quý anh chị vẫn miệt 
mài đóng góp cho sự tồn vong của Gia Đình, không quản 
khó khăn cực nhọc, vẫn bền gan tiến bước, quý anh chị đã 
tự nguyện gánh vác sứ mệnh vì hạnh nguyện cao cả hoằng 
hoá độ sanh, trách nhiệm gìn giữ Gia Đình, rèn luyện các 
em, ngoài ra các anh chị còn tham gia tích cực những 
công tác Phật sự, lễ trại do Ban Hướng dẫn tổ chức. Là 
người anh, người chị, chúng tôi rất trân trọng những 
thành quả đó và xin tán thán công đức toàn thể GĐPT 
Chánh Giác…” 

Đạo từ của Hoà thượng chứng minh: “…Thầy rất 
hoan hỷ, khi các anh chị các em đến sinh hoạt tại Tổ đình 
Giác Sanh, đến chùa các anh chị, các em được học kinh, 
học Phật pháp, thấm nhuần lời dạy của Đức Thế Tôn, ứng 
dụng vào đời sống hằng ngày, xây dựng gia đình hạnh 
phúc, an lạc.” 

Chúc mừng của các đơn vị bạn, tiệc trà văn nghệ 
mừng Chu niên, đặc biệt toàn thể anh chị em áo Lam được 
thưởng lãm những bức tranh thêu tay của các em Thiến 
Nữ rất đẹp, sau phần thọ trai hoàn mãn lúc 19h30 cùng 
ngày. 

❉ Theo tin tức từ  VP. BHD QUẢNG ĐỨC SÀI GÒN  
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GIA ĐÌNH PHẬT TỬ 
Ngôi nhà thứ hai của tôi,  

hơn cả trường học 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❉ LÊ NGUYỄN MINH TÂM 

Gia Đình Phật Tử là nơi mà tôi xem như ngôi nhà 
thứ hai của mình hơn cả trường học, là một gia đình thật 
sự của tôi. Tôi đến với Gia Đình tới nay đã được bảy năm, 
từ hồi còn học lớp Năm và bây giờ đã lên mười hai. Cả 
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một quá trình dài tôi đã gắn bó cùng Gia Đình, trải qua 
bao nhiêu thay đổi và đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm 
sống quý báu từ mọi người. Hôm nay, nhân dịp Chu niên, 
tôi muốn nói lên cảm nhận của mình và nghiệm lại những 
gì đả trải qua cùng mọi người. 

Bắt đầu từ tiểu học, tôi được nội dẫn vào chùa Giác 
Sanh để đi sinh hoạt Gia Đình Phật Tử Thiện Hoa 6. Vì 
còn bé nên tôi chỉ biết im lặng và đứng nhìn mọi người 
một cách rụt rè. Ấn tượng đầu tiên của tôi khi mới bước 
vào đó chính là anh Thy, người mà đã giới thiệu cho tôi 
biết về mọi thứ, người mà tôi kính trọng và ngưỡng mộ 
đến tận bây giờ. Mọi người trong Gia Đình rất hoà đồng 
và rất dễ kết bạn, nên tôi rất thích.  

Kể từ đó hằng tuần vào ngày chủ nhật, tôi luôn đều 
đặn đến chùa sinh hoạt cùng mọi người. Đến với Gia 
Đình, tôi được học hỏi rất nhiều thứ, những điều tốt và 
những lẽ phải,… Khi còn là Oanh Vũ, các anh chị dạy tôi 
làm những việc tốt, nhắc tôi phụ gia đình mình, nếu như 
vào trường là để học chữ thì ở đây là nơi để tôi học lễ 
nghĩa, rèn luyện kỹ năng sống. Các anh chị huynh trưởng 
như những người thầy người cô dạy dỗ, chăm sóc tôi, rèn 
luyện tôi và hỗ trợ tôi. Hằng tuần đến chùa được nghe kể 
chuyện và cùng mọi người chơi các trò chơi rất vui, không 
những thế mà còn được nghe giảng về Phật pháp giúp tôi 
hiểu biết nhiều hơn, mở mang kiến thức. Khi đi sinh hoạt 
có một điều tôi rất thích đó chính là các kỳ trại hè. Nó 
hoàn toàn khác hẳn với những cuộc đi chơi ngoài đời của 
tôi. Ở các kỳ trại hè, tôi được hoc tập nhiều thứ, ngoài vui 
chơi ra còn phải biết giúp đỡ lẫn nhau, hỗ trợ nhau trong 
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mọi việc. Từ những cuộc trại ấy, giúp tôi có thêm nhiều 
kinh nghiệm trong cuộc sống, có cả những kỷ niệm đáng 
nhớ cùng mọi người nữa. Họ đã đem đến cho tôi niềm vui 
thật sự và giúp tôi biết được thêm tinh thần đoàn kết.  

Không những thế, đặc biệt là ở những kỳ trại vượt 
bậc, các anh chị đã tạo ra nhiều môi trường để rèn luyện 
tôi trở nên trưởng thành hơn, làm việc năng động hơn. 
Những kỳ trại đã trui rèn tôi giá trị của tinh thần đồng đội, 
khả năng dẫn dắt đội và biết hỗ trợ nhau trong mọi trường 
hợp, áp dụng thực tế những gì đã được học vào cuộc sống 
xung quanh. Càng ngày tôi càng trưởng thành hơn chính 
là nhờ các anh chị đã tạo cho tôi điều kiện và dạy tôi, giúp 
tôi sửa đổi bản thân mình.  

Và đến khi tôi biết suy nghĩ về cuộc đời, biết thế nào 
là buồn vui, thật sự cũng là lúc tôi bước qua ngành mới đó 
là Ngành Thiếu. Bắt đầu học cách suy nghĩ cho bản thân 
và cuộc sống. Cũng chính nhờ các anh chị đã định hướng 
suy nghĩ của tôi sao cho đúng đắn, giúp tôi tránh xa những 
cái xấu của cuộc sống. Tôi rất biết ơn tất cả mọi người. 
Mọi người giúp tôi hiểu được nhiều thứ đáng giá trong 
cuộc sống, giúp tôi vượt qua mọi khó khăn. Không chỉ 
vậy, mọi người còn luôn quan tâm, giúp đỡ tôi về mọi 
mặt, có khi còn tâm sự giải toả nỗi buồn cho tôi.  

Bảy năm dài gắn bó với Gia Đình Phật Tử Chánh 
Giác, tuy có những lúc tôi vắng sinh hoạt một thời gian 
dài, nhưng khi trở lại, các anh chị vẫn luôn chào đón tôi, 
yêu thương tôi như xưa. Tôi cảm nhận được tình thân của 
mọi người y như người trong gia đình tôi vậy.  
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Mặc dù trong bảy năm ấy, người mới đến, người cũ 
đi luôn thay đổi, nhưng mà tình thân và sự gắn kết giữa 
mọi người trong gia đình luôn như thế, mãi mãi gắn bó 
với nhau. Ngoài các kỳ trại ra, các anh chị còn tạo thêm 
nhiều cuộc vui như đi dã ngoại, đi picnic các địa điểm 
khác nhau để cho mọi người giải trí và gắn kết với nhau 
hơn.  

Gia Đình Phật Tử là nơi mà tôi cùng mọi người sửa 
đổi bản thân, học hỏi những cái tốt, làm những việc lành 
giúp cuộc sống thoải mái và an bình hơn. Nơi đây là môi 
trường để tôi học cách hoàn thiện bản thân mình, rèn 
luyện mình tránh xa mọi thứ xấu ác. Và nơi đây chính là 
nơi mà tôi đặt niềm tin và tình thương của tôi gần như 
nhiều nhất, vì đây chính là nơi cho tôi thấy được sự bình 
yên, vui vẻ thật sự. 

Cám ơn tất cả mọi người đã giúp tôi hoàn thiện mình 
và giúp cuộc sống của tôi thêm vui vẻ, thành thật biết ơn 
mọi người – những người đã thay đổi cuộc đời tôi. 

Và cuối cùng, tôi xin chúc Gia Đình Chánh Giác 
ngày càng phát triển hơn và đông hơn trước. Chúc tất cả 
mọi người luôn an lạc, thành công trong cuộc sống. Mong 
là tình thân trong Gia Đình của chúng ta mãi mãi gắn kết, 
cùng nhau tinh tấn trên con đường tu tập, dần dần thay đổi 
bản thân mình hoàn thiện hơn nữa, để góp phần làm cho 
xã hội ngày càng tươi đẹp hơn.  
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         Góc  

    Oanh Vũ  
 
 
 

OANH VŨ CHÁNH GIÁC  
 
 

❉ NHẬT HẠNH  

hấm thoát một năm trôi qua, mùa Hội Hiếu lại 
đến, từng đàn Oanh Vũ bay về và đã trưởng 
thành theo năm tháng. Gia Đình Phật Tử Chánh 

Giác sinh hoạt dưới mái Chùa Giác Sanh, toạ lạc tại số 
T 
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103 đường Âu Cơ, Phường 14, Quận 11, Tp.HCM. Nhờ 
sự che chở với tình thương yêu của Hoà Thượng trụ trì 
chùa Giác Sanh mà Gia Đình Chánh Giác được sinh hoạt 
và duy trì đến ngày hôm nay.  

Hiện tại, Đoàn Trưởng Oanh Vũ Nam là anh Lý 
Minh Triết, pháp danh Tuệ Minh. Chị Đoàn Trưởng Oanh 
Vũ Nữ là chị Nguyễn Tô Phương Chi Ngọc Diệp, pháp 
danh Nhật Hạnh. Đoàn Oanh Vũ Nữ với số lượng đoàn 
sinh là 12 em. Có  6 em đã được học các bậc, 2 em sen 
non và có 4 em vì hoàn cảnh gia đình nên không biết chữ. 
Sinh hoạt Đàn Kiểu Mẫu có 4 em, đó là Đầu Đàn: Diệu 
Đăng Hà Thị Huệ Hương, Thứ Đàn: Diệu Phương Lê Thị 
Phương Anh. Vừa qua, tham dự trại huấn luyện Tuyết Sơn 
năm 2014 có em Diệu Nghiêm Nguyễn Thị Hồng Trang. 

Đoàn Oanh Vũ Nam sĩ số 2 em: 1 em Sen Non và 1 
em mới vào đoàn. Cả 2 đoàn Oanh Nam và Nữ sinh hoạt 
chung. Năm  2014 này Oanh Vũ  Chánh Giác còn nhiều 
thiếu sót về việc viết sổ Hiếu Thiện. 

Tôi đã nhiều năm gắn bó 
với Oanh Vũ, chăm sóc từng 
em như chăm sóc chính bản 
thân mình, và gần đây tôi có 
nhiều nỗi trăn trở khi Oanh 
Vũ đã từng ngày lớn lên sẽ xa 
đoàn và xa chị thì sẽ có Oanh 
Vũ mới bay về. Nhưng nỗi lo 
lắng nhiều nhất các em tôi có 
nhiều tầng lớp, đứa thì được 
phụ huynh chăm sóc đầy đủ, 
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đứa thì mồ côi không được sự quan tâm nhiều của phụ 
huynh, đứa thì quá đủ đầy sinh ra biếng nhác, còn đứa thì 
tệ hơn gia đình đông con nghèo khó miếng ăn cái mặc 
thiếu thốn lấy đâu ra đến việc học hành, các em này vào 
Gia Đình chữ i chữ tờ cũng  không biết, chỉ mong đến 
chùa để được no bụng, những lúc sinh hoạt thì mệt mỏi 
thờ ơ, rất là nan giải cho tôi những khoản này. 

Đau lòng hơn nữa khi các em này đến chùa thì luôn 
gọi tôi: “Chị ơi! Em rất đói. Cả ngày nay em đi đập đồng 
chỉ có 25.000 đồng, về đưa ba mẹ mua gạo nấu cơm cho 
cả nhà, nên em vẫn chưa được ăn.” Nghe mà nghẹn ngào, 
nhưng biết làm sao hơn? Tuần nào cũng phải lo miếng ăn 
cho các em này để em được đến chùa sinh hoạt. 

Gần chùa tôi, không tìm được em nào khá hơn, chỉ 
toàn các em ở xa, sắp đến đây có vài em Oanh Vũ cắt dây 
lên Đoàn, còn lại mấy em Sen Non, và các em hoàn cảnh 
khốn đốn này, thật là thống khổ cho đoàn Oanh Vũ của 
tôi, riêng về bản thân làm huynh trưởng như tôi thì không 
thể phân thân để lo cho các em này nào là ăn, mặc, học 
hành. Vẫn biết để lại các em lại thì không phát triển được 
gì cho đoàn Oanh Vũ, nhưng biết làm sao hơn?  

Còn về Oanh Nam cũng vậy, không phát triển thêm 
được em nào. Làm huynh trưởng thật là rất khó, bởi vì các 
em không cùng lứa tuổi, không học đồng lớp, hoàn cảnh 
khác nhau, cá tính từng em rất riêng biệt, cho nên là anh 
chị trưởng của các em Oanh Vũ mình nên hoà đồng, tạo 
niềm tin và hơn nữa phải thật mềm mỏng, đừng đem tính 
cách gia trưởng để răn dạy các em, điều đó không nên vì 
các em rất khó chịu và hoảng sợ, không nuông chiều 
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không bắt nạt, từng thời điểm mà gần gũi để chia sẻ, đừng 
tỏ ra là mình quá lớn thường phạt lỗi các em, điều đó 
không nên làm, vì như vây không thể xây dựng được đoàn 
của mình. Đêm đêm, tôi luôn khấn nguyện cho đoàn Oanh 
Vũ Chánh Giác mãi vững mạnh và thoát khỏi tai ách này. 

Cầu chúc Hội Hiếu 2014 này được nhiều niềm vui, 
luôn tinh tấn và vững mạnh hơn.  
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❉ CHÚC XUÂN HỒ PHAN PHƯƠNG LỘC 

ùa Vu Lan năm nay, tôi được chị Nhật Hạnh 
cài lên ngực áo tôi một bông hồng trắng tinh 
khôi. Khoảnh khắc lắng đọng đó, làm sao 

diễn tả được tâm trạng, nỗi niềm của một người con. Một 
nỗi niềm sâu lắng về mẹ mà tôi chỉ muốn giữ cho riêng 
mình. Bao ký ức chợt ùa về.  

Tôi bồi hồi nhớ về bóng dáng tần tảo mẹ tôi đẩy 
chiếc xe đi bán rau, trái cây dạo để nuôi tôi khôn lớn, tôi 
nhớ giọng nói mộc mạc, chân tình của mẹ với những bài 
học giản dị về cách làm người, tôi nhớ đôi bàn tay thô ráp, 
chai sần của mẹ vẫn dịu dàng ôm tôi vào lòng những đêm 
mưa rơi lộp độp trên mái nhà… Tôi nhớ khuôn mặt phúc 
hậu, dịu hiền và mái tóc một nắng hai sương và làm sao 
tôi quên được chỉ mới hôm qua thôi tôi vẫn còn được các 
anh chị huynh trưởng cài trên ngực áo mình một bông 

M 
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hồng đỏ thắm... Vậy mà… tôi không biết trân trọng 
khoảnh khắc diệu kỳ đó... Khoảnh khắc mà tôi vẫn còn mẹ 
chở che trong cuộc đời. 

“Mặc dòng nước mắt chảy 
Là bớt khổ đi rồi...” 
Hãy khóc đi em! Khóc để biết rằng mẹ vẫn luôn dõi 

theo ta trong suốt cuộc đời. Khóc để quên đi những khó 
khăn, tủi hờn. Để rồi mạnh mẽ lau dòng nước mắt mà 
thêm nghị lực vững bước đi trong cuộc đời. Tôi thấy mình 
thật may mắn khi trong đời có một mái nhà Lam để trở về. 
Mái nhà Gia Đình Phật Tử Chánh Giác, những tình cảm 
vẹn nguyên, những tiếng cười hân hoan, ríu rít... Dưới sự 
dìu dắt và giúp đỡ của các anh chị em trong Gia Đình Phật 
Tử Chánh Giác, một môi trường đầy ắp những hạt giống 
từ bi và trí huệ, đã tưới mát vào tâm hồn tôi trở thành một 
con người sống hướng thiện, biết thương yêu mọi người, 
mọi loài. Và, rèn luyện tôi trở thành một con người chân 
chính, có ích cho xã hội. Khi đó, tôi sẽ cười thật tươi với 
đoá bạch hồng tinh khôi, cài trên ngực áo, mà tự nhủ rằng: 
“Mẹ ơi! Con sẽ thành nhân và thành công trong cuộc đời. 
Mẹ hãy tin ở đứa con gái yêu của Mẹ, Mẹ nhé!” 

“Hãy tưởng là Mẹ vẫn thương ta 
Hãy cười đi anh, hãy cười đi em 
Và nói với hoa rằng và hát với hoa rằng 
Mẹ vẫn thương ta... Mẹ vẫn thương ta...” 
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hát ca  

 
 

❉ Thiền Sư THÍCH NHẤT HẠNH 

Trích “Trái Tim Mặt Trời”  
 
 

hần nhiều trong chúng ta có một đời sống quá 
bận rộn. Đứng về phương diện công việc làm ăn, 
có thể là công việc ngày nay ít nặng nhọc bằng 

ngày xưa, nhưng tại sao chúng ta lại có ít thời giờ cho 
chúng ta như thế? Có người nói rằng họ không có thì giờ 
“dù là để làm ăn và để thở”. Thật đấy. Làm thế nào bây 
giờ? Còn cách nào hơn là trực tiếp giật lại thì giờ của 
chính chúng ta? Thắp sáng ngọn đuốc chánh niệm lên và 
bắt đầu học lại cách uống trà, cách ngồi ăn cơm, cách rửa 
bát, cách đi bộ, cách ngồi và cách làm việc hằng ngày. 

P 

TRONG CHÁNH NIỆM 
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Đừng để hoàn cảnh kéo ta đi theo như một dòng nước lũ 
kéo theo tất cả những gì nằm trên lối đi qua của nó. 

 
Được soi sáng bởi chánh niệm, những động tác trong 

công việc hằng ngày của ta trở nên có ý nghĩa. Trong 
chánh niệm, ta thấy có ta hiện hữu mầu nhiệm trong đời 
sống mầu nhiệm và ta không còn là một cái máy chỉ biết 
lặp đi lặp lại những cử động của công việc hằng ngày. 
Những lúc làm việc mà tâm trí vẩn vơ tạp niệm, ta hãy hỏi 
ta: “Ta đang làm gì đây? Và ta đang tiêu phí cuộc đời ta 
vào những cái này để làm gì?” Hỏi như thế tức là chánh 
niệm được thắp lên, hơi thở được theo dõi, nụ cười nở trên 
môi và mỗi giây phút của công việc hằng ngày trở nên 
linh động. Nếu muốn ca hát, bạn hãy ca hát trong chánh 
niệm. 
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đôi dòng tản mạn 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

❉ THÁNH THANH NGUYỄN VĂN CHUNG 
 
ần đầu đến với Giác Sanh, với đơn vị Thiện Hoa 6, 
ngày trở lại với Giác Sanh vẫn với những gương 
mặt thân thương đó, với đơn vị đã được đổi tên 

thành Chánh Giác. Tên gọi có đổi khác nhưng tình cảm 
không hề thay đổi. Vẫn còn đó những anh chị và đàn em 
thân thương.   

L 
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Đến với đơn vị lúc nào là đẹp nhất, hạnh phúc nhất. 
Đó là vào mùa hè, và hơn nữa là cuối hè. Vì thời gian này 
Chánh Giác với những hoạt động Phật sự: Lễ Báo Ân Cha 
mẹ, Lễ Vu Lan, hội Trung thu, và sắp tới là lễ Chu Niên. 
Niềm hân hoan là được gặp tất cả các anh chị em trong 
Gia Đình sum họp đông đủ vui vầy. Khoảnh khắc hạnh 
phúc là thấy nụ cười rạng rỡ của các em khi gặp lại tôi. Đó 
là một món quà vô giá mà tôi nhận được từ các em khi đến 
với Chánh Giác. Nhìn các em tôi nhận ra một điều, cho là 
nhận. Điều này thể hiện rất rõ khi tham gia sinh hoạt Gia 
Đình Phật Tử. 

Vẫn còn đó những lo toan của cuộc đời, nhưng nếu 
gạt sang một bên thì cuộc sống sẽ mở ra những cánh cửa 
khác mà người khác không bao giờ biết được. Tôi đến với 
Gia Đình Phật Tử từ thuở bé, những suy nghĩ của tuổi thơ 
đã làm cho tôi xấu hổ khi nhận ra rằng tôi đã sai. Rồi khi 
nhận ra, tôi bắt đầu một hành trình mới trong cuộc đời. 
Tôi chọn một con đường mà hiếm lắm tôi mới có thể gặp 
được một vài người trong cuộc đời còn giữ được nó. Tôi 
tiếp tục đi vào làn đường mang tên Gia Đình Phật Tử với 
hy vọng trong làn đường này tôi tìm được những người 
còn sót lại trong cuộc đời này như tôi.  

Chánh Giác đã bên tôi trong suốt những năm lưu 
lạc, tôi vẫn đang tìm kiếm. Nhưng tôi tin rằng chỉ tìm 
được những người mà tôi muốn tìm ở nơi đây, nơi của 
những ngôi nhà Lam. Một ý tưởng điên rồ đã nảy sinh. 
Tìm không được tại sao mình không tạo? Vì Gia Đình 
Phật Tử đã tạo ra mình cơ mà. Và vì vậy, chỉ có đến với 
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Gia Đình, sống và hoà hợp, tôi mới truyền được ngọn lửa 
đang cháy trong con người mình cho các em.  

Nhân dịp chu niên lần thứ 11 của Gia Đình Phật Tử 
Chánh Giác, kính chúc quý anh chị an lạc, hạnh phúc, tinh 
tấn tu học và luôn được chở che trong hào quang của chư 
Phật.  Xin cảm ơn các anh chị đã xây dựng, duy trì GĐPT 
Chánh Giác đến ngày hôm nay. Xin cảm ơn những trụ cột, 
anh Lê, anh Thy, chị Thanh, chị Nhật Hạnh, anh Thái, 
Xuân Mai, Đỗ Quyên, chị Giai Phẩm, Hoàng Việt. Chúc 
các anh chị chân cứng đá mềm, để xây dựng Ngôi Nhà 
Lam Chánh Giác ngày Một Vững Mạnh. 
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Năm thương 
Gia Đình Phật Tử Chánh Giác 

 
 

Một thương lời nói nhẹ nhàng  
Kính trên nhường dưới anh em Lục Hoà 
 
Hai thương theo chị lên Chùa  
Sen Non em múa, em đùa ca vang  
 
Ba thương bóng áo dài lam  
Dáng ai tha thướt sân vàng nắng trưa  
 
Bốn thương tay chắp nguyện thưa  
Búp sen dâng Phật bao mùa vẫn thơm  
 
Năm thương thánh thót giọt chuông  
Ngân nga câu kệ, ngát hương khói trầm  
 
Một niềm tinh tấn ghi tâm  
Từ Bi - Trí - Dũng gieo mầm Đạo thiêng. 

 
 

CHÚC LƯỢNG 
LÊ TRUNG GIAI PHẨM 
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GIA ĐÌNH PHẬT TỬ 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ia Đình Phật Tử mới đầu đối với tôi nghe có vẻ lạ 
lùng lắm, tôi cứ thắc mắc đó là gì? Nó hoạt động 
ra sao? Có tốt không khi tôi tham gia? Mẹ cứ 

khuyên tôi nên tham gia thử vì nó vui, nó bổ ích. Lúc đó, 
tôi nghĩ trong đầu: “Có lẽ đó là điều mới mẽ mình cần lúc 
này, một sự thay đổi nhỏ nhoi đầy thú vị.” Tôi quyết định 

G 

trong tôi 
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tham gia, lần đầu tôi theo mẹ đặt chân vào môi trường 
mới, tôi hơi ngại vì từ nhỏ đến lớn tôi chưa tiếp xúc nơi 
nào như thế. 

Tôi gia nhập đơn vị Gia Đình Phật Tử Chánh Giác, 
vào Đoàn Thiếu Nữ, dưới sự dẫn dắt tận tình của chị 
Thanh. Tôi cứ như con gà nhỏ lạc lõng giữa sân nhà, mà 
từ từ hoà nhập vào tập thể. Đoàn sinh ai ai cũng dễ 
thương, vui vẻ, hoà đồng. Vào những giờ sinh hoạt tôi 
được học hỏi nhiều kiến thức Phật pháp mà trường lớp 
hay ngoài xã hội mà tôi chưa bao giờ biết. Những kiến 
thức đó mở rộng tầm nhìn và nhận thức của tôi. Ngoài 
những giờ học còn có nhiều hoạt động vui chơi bổ ích 
khác. Từ từ tôi nhận thấy con người tôi thay đổi rất nhiều, 
hoạt bát hơn, biết giúp đỡ người khác hơn, nhìn nhận mọi 
thứ theo hướng tích cực, tự mình hoà nhập vào nhiều môi 
trường khác nhau và bản thân có thể tự động não mà viết 
ra được những dòng như thế này thì quả thật là một sự 
thay đổi rất tuyệt vời.  

Tôi dần dần trở thành một thành phần có ích cho xã 
hội, tập thể và gia đình. Tôi có thể được như ngày hôm 
nay cũng nhờ tất cả mọi sự hướng dẫn tận tình của các anh 
chị và mọi người trong Gia Đình Chánh Giác.  

Còn gì hạnh phúc hơn khi một người có đến nhiều 
gia đình, có đến nhiều người quan tâm tôi như thế này 
chứ! 

❉ NGUYỄN TÔ PHƯƠNG ANH 
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Gởi đến    

GĐPT CHÁNH GIÁC 
của em! 

❉ ÂU TẤN TRUNG 
ới đây mình vào Gia Đình cũng đã hơn một 
năm rồi. Nói cho đúng thì cũng đã được 1 
năm 4 tháng rồi nhỉ. Thời gian đó đối với 

người khác có lẽ là ngắn hay chỉ là một ít thời gian thôi, 
nhưng đối với tôi thời gian đó là một khoảng khá dài cũng 
là một khoảng thời gian đẹp của tôi đó. Nó cũng đủ cho 
tôi biết được cá tính, tính cách của mọi người trong gia 
đình như thế nào rồi.  

Người luôn theo dõi từng cử chỉ của các đoàn sinh 
trong Gia Đình dù là một chút nhỏ nhất để góp ý, hướng 
dẫn và dạy bảo tụi em là anh Thy.  

M 
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Cái anh huynh trưởng ngành Thiếu được mệnh danh 
là người khó tính thứ 2 trong Gia Đình (ngoài anh Triết), 
tụi em ở gần anh nghe anh la rầy hoài, nhưng tụi em 
không giận gì anh cả. Anh la rầy tụi em là để tốt cho tụi 
em mà, phải không anh?  

Rồi đến người chị thân thương mà chúng em thường 
gọi bằng cái tên rất thân mật “má” nhỉ? Mỗi khi con sai, 
“má” ít la con lắm, chỉ nhéo tai con và nói nhỏ với con 
thôi. Làm con thật hạnh phúc “má” nhỉ. Ở Gia Đình mình, 
“má” cũng như người mẹ thứ 2 của em rồi.  

Rồi lại người chị hay làm rau câu cho các em ăn nè. 
Tuy lần đầu tiên chị làm ăn chưa ngon, nhưng tụi em biết 
chị đã cố gắng làm cho mọi người, nên chúng em hay chê 
này chê nọ với chị, chị cũng vui vẻ. Nhờ những lời của 
các em nên chị đã quyết tâm và làm lại lần nữa món rau 
câu đặc biệt cho Gia Đình chị nhỉ?  

Khác hẳn lần trước, lần này chị làm rất ngon và được 
anh chị em khen rất nhiều. Em biết để được như vậy chị 
cố gắng học hỏi rất nhiều cũng để lo cho tụi em.  

Rồi đến em Giàu hay bày những trò chọc phá các 
anh chị trong Gia Đình nhờ vậy mới được những phen 
cười giòn giã từ em. Rồi đến chị em nhà Bích và Châu, 
tuy mới vào Gia Đình không lâu lại rất hoà đồng với mọi 
người nên được yêu mến, v.v… 

Trên đó là đôi điều em nhận xét về những ngày em 
đi sinh hoạt ở Gia Đình ta. 
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con sẽ sửa đổi… 
 

Ba Mẹ kính! 
Nhân dịp Hội Hiếu về, con viết thư này để Ba Mẹ 

xem được và tha thứ cho con. Từ nhỏ con đã không biết 
nghe lời, làm biếng ham chơi, không phụ với Mẹ những 
lúc Mẹ bệnh nhờ con dọn dẹp nấu cơm, con cũng không 
làm vừa ý Mẹ, làm chuyện này quên chuyện khác, có khi 
cũng không làm hứa cho xong chuyện, luôn làm Mẹ buồn, 
Ba đi làm về cũng không có cơm để ăn, vì con ham chơi 
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không nấu giúp Mẹ, và nhiều chuyện khác con đã làm cho 
Ba Mẹ rất buồn vì con. 

Con xin Ba Mẹ tha thứ những lỗi lầm đã gây ra, từ 
nay con xin hứa cố gắng sửa lỗi và sẽ là đứa con ngoan 
biết hiếu thảo, học hành thật tốt để không phụ lòng Ba Mẹ 
sinh ra con nuôi dưỡng con khôn lớn, con yêu Ba Mẹ 
nhiều lắm 

Con yêu của Ba Mẹ! 

DIỆU ĐĂNG 
HÀ THỊ HUỆ HƯƠNG 
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Ầu… ơ…  
Đêm đêm con thắp đèn trời 
Cầu cho cha mẹ sống đời với con… 
 

ẫn con đường này, ngày nào mẹ tôi cũng 
kẽo kẹt với chiếc gánh thân quen, buôn 
bán tảo tần không ngại mưa nắng. đường 

trưa nắng gắt với cái nóng rát bỏng mà mẹ vẫn lặng lội rao 
từng chiếc bánh để con được no lòng. 

Quê mẹ đường đi cát rất nhiều mỗi khi mặt trời lên là 
rất nóng, vậy mà mẹ vẫn không ngại nắng nóng, hai chân 

V 

NHỚ MẸ 
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lê đôi dép mòn chỉ để tránh đạp gai.... kẽo cà… kẽo kẹt... 
tiếng đòn gánh nhịp nhàng theo bước mẹ trên đường trưa, 
không ngại nhọc nhằn khổ cực, mẹ vẫn cười tươi như hoa, 
không than thở hay phiền trách. Dù trời mưa tầm tã, mẹ 
cũng không ngại. Mẹ không  lúc nào được nghỉ ngơi, vì 
đàn con nhỏ cuộc sống thôn quê nghèo nàn. Một ngày nọ, 
mẹ lâm trận bạo bệnh. Vậy mà cũng cố gắng đến phút 
cuối cùng, vẫn còn lo lắng sợ con không no. không được 
đến trường với các bạn. 

Trên giường bệnh, mẹ luôn lo nghĩ: “Các con tôi rồi 
sẽ sống ra sao? khi ngày mai tôi không còn nữa?” Giọt lệ 
đau khổ của mẹ lăn dài trên khuôn mặt gầy, những năm 
tháng khổ cực trôi qua đã bào mòn tuổi thanh xuân nhan 
sắc của mẹ. Nó chỉ biết im lặng nhìn mẹ trong cơn đau 
quặn thắt. 

Mẹ thều thào gọi nó: “C…o…n……ơ…i! Mẹ… 
sắp...đi…rồi, con…ở…lại…chịu.. cảnh…mồ…côi…!” và 
dần dần trút hơi thở cuối cùng. Nó chỉ kịp gọi: “Mẹ… 
mẹ… ơi! và mãi mãi không còn gọi được Mẹ nữa!!! 

Con mất Cha còn ăn cơm với cá 
Con mất Mẹ rồi lót lá mà nằm 
Con mất Cha Mẹ như đàn đứt dây... 

 

❉ NHẬT HẠNH 
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❉ LƯU LY 

 

Thần tượng (Idol) của tôi chính là anh, là chị – 
Những-Anh-Chị-Huynh-Trưởng-Áo-Lam... mà tôi từng 
gọi là “Những vị Bồ Tát Áo Lam” 

Vì không có các anh các chị, chúng tôi không có con 
đường đi đẹp như bây giờ... Chính các anh các chị huynh 
trưởng Gia Đình Phật Tử đã đưa chúng tôi đến với Đạo, 
biết nẻo về của bản thân mình.  

Các anh các chị hy sinh công ăn việc làm để đến với 
chúng tôi, lao tâm khổ tứ vì những nghịch ngợm của chúng 
tôi, hết lòng hết sức khuyên dạy, uốn nắn, v.v... chúng tôi từ 
những ngày thơ ấu... mà không đòi hỏi một điều kiện nào. 

Xin được cảm tạ và luôn ghi nhớ thâm ân của các anh, 
các chị! 
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có bao giờ Mẹ trách con không? 
 

 

 

❉ LAM HOA 

on biết, Mẹ đã hi sinh cho con nhiều lắm, con biết 
cả những nỗi buồn đã trót hằn lên đôi mắt Mẹ. 
Nhưng Mẹ ơi, có bao giờ Mẹ trách con không?” 

Từ khi con đi học, những bài tập làm văn của con 
luôn viết về bạn bè, thầy cô, xã hội. Những ý thơ, lời văn 
đẹp đẽ về trường lớp, rồi cả những xúc cảm đầu đời thật 
tinh khôi, quyến luyến. Nhưng chưa một lần con viết về 

C 

Mẹ ơi! 
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Mẹ - người đáng được tôn 
vinh nhất cuộc đời con. Mẹ 
ơi, Mẹ có trách con không? 

Con là một cô gái giàu 
cảm xúc, con biết mình được 
thừa hưởng từ Mẹ. Con thể 
hiện tình cảm với tất cả mọi 
người, con vui cười, con 
khóc, con ôm mọi người khi 
sung sướng, hay tựa đầu lên 
vai họ lúc con buồn. Nhưng 
con chưa một lần ôm chặt Mẹ, 
con đè nén cảm xúc của mình 
với Mẹ, con vô tình không 
nhìn thấy được nét buồn trong 
đôi mắt Mẹ. Mẹ ơi, Mẹ có 
trách con không? 

Con là một người bướng 
bỉnh nội tâm. Đối với bạn bè, con luôn nhã nhặn. Đối với 
thầy cô, con luôn lễ phép. Đối với mọi người, con luôn 
giữ kẽ, mọi người luôn thấy con hòa đồng, thân thiện. 
Nhưng con luôn bướng bỉnh với Mẹ, con giận hờn, con 
không nghe lời Mẹ, con không biết được nỗi khó nhọc 
trên đôi vai Mẹ. Mẹ ơi, Mẹ có trách con không? 

Con thường thích hay ôm việc vào người, con luôn 
nhận nhiệm vụ nhiều nhất trong nhóm, con thường hay 
xung phong công việc với thầy cô, con thích nhận làm 
cơm hộp cho mọi người trong công ty. Nhưng con không 
biết là, lúc con bực bội vì làm không hết việc, Mẹ là người 
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làm giúp con, khi con ngủ quên Mẹ là người kêu con dậy, 
khi con say giấc nồng Mẹ chong đèn nấu bếp cho con . 
Con không biết được công ơn lớn lao của Mẹ, tình thương 
mà Mẹ dành cho con. Mẹ ơi, Mẹ có trách con không? 

Con thường đi chơi xa, hay giúp đỡ mọi người, phụ 
mọi việc khi họ làm, mặc dù công việc ấy không cần đến 
con. Con hăng hái giúp mọi người, con không cảm thấy 
mệt mỏi. Nhưng con không biết rằng, mọi công việc nhà 
đều do Mẹ làm. Lúc con về, không đỡ đần mà lại còn đem 
thêm công việc về làm gánh nặng cho Mẹ, con thật bất 
hiếu. Mẹ ơi, Mẹ có trách con không? 

Những ngày lễ 8.3, con cũng giống như rất nhiều cô 
gái khác, đi đến lớp và “mè nheo” đòi các bạn nam tặng 
quà. Nhưng con đã hối hận vô cùng sau một câu nói tưởng 
chừng vu vơ: “Đôi khi ta quên Mẹ cũng là phụ nữ”. Mắt 
con nhòe đi sau câu nói ấy. Phải rồi, công sinh thành và 
dưỡng dục bao năm, đã bao giờ con dành tặng Mẹ một 
món quà hay đơn giản là một lời cảm ơn đâu. Vậy mà con 
cứ hay “vòi vĩnh” xin tiền Mẹ để mua quà tặng sinh nhật 
cho các bạn hay quà mừng vào những dịp tiệc tùng. Con 
ích kỉ quá, Mẹ nhỉ, Mẹ có trách con không? 

Con biết, con đã gây ra biết bao lỗi lầm. Mẹ chưa 
bao giờ khóc trước mặt mọi người nhưng con đã thấy, 
đằng sau cánh cửa phòng, đôi vai Mẹ đã run lên, những 
giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt hằn sâu với năm 
tháng. Mẹ ơi, Mẹ có trách con không? 

Mùa báo ân, đứa trẻ nào cũng ôm Mẹ rồi khóc, rồi 
nói rằng: “Con yêu Mẹ nhiều lắm!” Còn con, con chưa 
bao giờ thốt lên câu nói đó, chỉ vì hôm ấy, lần đầu tiên con 
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thấy Mẹ khóc trước mặt con, con quỳ xuống ôm chân Mẹ 
khóc nấc. Con cũng yêu Mẹ nhiều lắm, nhiều hơn cả 
những tiếng nấc trong lòng con, nhưng con không sao thốt 
được nên lời. Mẹ ơi, Mẹ có trách con không? 

Mẹ hi sinh nhiều cho con như vậy, mà con vẫn trách 
móc, cãi lời Mẹ khuyên. Mẹ có bao giờ trách con không? 
Con biết là sẽ không, bởi vì con nhận ra rằng, không ai có 
thể tha thứ và chở che cho con nhiều như Mẹ, luôn dang 
tay khi con vấp ngã, luôn đỡ con dậy khi con mất đi niềm 
tin. 

Mỗi lúc con trầy xước, chảy máu một chút thường 
khóc toáng lên. Những lần như vậy Mẹ hay la rầy bảo con 
nín khóc, con sinh lòng hờn giận, bảo Mẹ không thương 
con. Những lúc như vậy Mẹ có trách con không? Con biết 
là sẽ không đâu, Mẹ nhỉ. Vì con chợt hiểu là đối với 
những nỗi đau mà Mẹ chịu thì vết xước của con rất nhỏ, 
Mẹ tập cho con đứng vững trên đôi chân của mình mỗi lúc 
không có Mẹ, nhưng con biết, dù con lớn khôn đến mấy 
thì con vẫn rất sợ, rằng một ngày khi con quay đầu lại 
không còn thấy Mẹ phía sau lưng con, Mẹ ơi! 

Và, rồi Mẹ ơi! Dẫu mai này khi con bước vào cuộc 
sống, sẽ có rất nhiều va chạm, rất nhiều nỗi buồn đến với 
con, nhưng con vẫn hạnh phúc, con vẫn mỉm cười đón 
nhận, bởi con biết dù ở đâu, Mẹ vẫn ủng hộ con. Con nợ 
Mẹ rất nhiều, con nợ Mẹ cả con tim, cả dòng máu đỏ, cả 
cuộc đời này, nhưng con nợ Mẹ nhiều nhất đó là một lời 
nói: “Con xin lỗi Mẹ!” Mẹ à! Mẹ có trách con không? 
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Tôi có duyên với 
Gia Đình Phật Tử  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❉ TRƯƠNG TRẦN ĐĂNG KHOA 

ỗi người đến chùa ai cũng đều có một cái 
duyên. Tôi cũng vậy. Số là trong xóm tôi 
có một chị gái hay hỗn xược với mẹ của 

mình. Nhưng từ khi được đến với Gia Đình Phật Tử thì trở 
nên hoàn toàn khác, rất lễ phép và hiếu thảo với mẹ. Mẹ 
tôi được biết điều ấy qua người mẹ của chị gái đó kể lại. 
Thế là mẹ tôi quyết định đưa tôi đến với Gia Đình Phật 
Tử. Đó là Gia Đình Phật Tử Chánh Giác hiện nay. 

M 
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Nhớ lại ngày đầu tiên 
đi sinh hoạt, các bạn trong 
xóm đến rủ, tôi còn lưỡng 
lự không dám đi bởi tôi 
vốn nhút nhát từ nhỏ, lại 
thêm đầu óc khờ khạo. Khi 
đó, mẹ tôi cố động viên tôi 
“Con cứ đi với bạn. Nơi đó 
sẽ rất vui. Con sẽ học được 
những điều rất hay và khi 
đó con sẽ hiểu được nhiều 
hơn.” Thế là tôi đến chùa. 
Thật lạ lẫm và bỡ ngỡ làm 
sao. Với tôi cái gì cũng 

mới mẻ. Tôi được các anh chị huynh trưởng dạy chơi, dạy 
Phật Pháp, dạy tụng kinh, niệm Phật... Tôi học được rất 
nhiều từ Gia Đình Phật Tử của mình: lòng từ bi, nhiệt 
tình, tính trung thực thật thà, lòng hiếu thảo... 

Thời gian cứ thế qua, tôi đến với Gia Đình Phật Tử 
Chánh Giác đã gần ba năm. Nơi đây như là gia đình thứ 
hai của tôi vậy. Tôi học được rất nhiều điều tốt từ đây. 
Bản tính ngày càng hiền hậu hơn, biết tránh điều dữ làm 
điều lành, tránh xa những thói hư tật xấu, biết hiếu thảo 
với ông bà, cha mẹ...  

Tôi tự hứa với lòng sẽ luôn gìn giữ những gì đã học 
được ở Gia Đình Phật Tử và sẽ phát huy hơn nữa. Xin 
cảm ơn Gia Đình Phật Tử Chánh Giác đã cho tôi nhiều 
điều hay lẽ phải. Đúng là tôi có duyên với Gia Đình Phật 
Tử. 
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Tân Phú, ngày 17.7.2014 
Ba Mẹ kính yêu! 
Hôm nay con ngồi lại viết thư này để cảm ơn Ba Mẹ 

đã sinh con ra và nuôi con khôn lớn, và dạy con nên 
người, cho con được cắp sách đến trường, và được đến 
Chùa sinh hoạt với các Anh Chị Trưởng cùng với các bạn. 
Có những lúc con cãi lời, và làm những việc không đúng 
để Ba Mẹ buồn lòng. 

Giấy bút này con viết ra những dòng suy nghĩ của 
con bao lâu nay, mong Ba Mẹ tha thứ những lỗi lầm của 
con đã gây ra, con xin hứa sẽ là con ngoan trò giỏi để 
không phụ tình thương yêu của Ba Mẹ, và sự hy sinh công 
lao nhọc nhằn để nuôi dưỡng con, nhờ Ba Mẹ con đã lớn 
khôn và  con đã hiểu được tấm lòng của Ba Mẹ dành cho 
con. Có những lúc Mẹ đi làm về mệt con mải ham chơi 
không phụ giúp với Mẹ còn cãi lời để Mẹ buồn vì con. 

Thư 
Gửi 
Ba 

Mẹ 
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Ba Mẹ ơi! Con thương 
Ba Mẹ nhiều lắm, con biết lỗi 
của con rồi, xin Ba Mẹ tha thứ 
cho con, mỗi khi con làm Mẹ 
buồn con muốn chạy đến ôm 
Mẹ nhưng con không dám, 
con cãi lời Ba không giúp cho 
Ba những lúc Ba bị bệnh, 
nhiều lần con muốn nói với Ba 
xin Ba đừng buồn con nữa, 
nhưng con không dám nói.  

Hôm nay con của Ba Mẹ 
đã lớn khôn rồi, và đã hiểu 

được bổn phận làm con trong gia đình, con xin hứa từ nay 
không tái phạm nữa xin Ba Mẹ tha thứ cho con. 

Con yêu Ba Mẹ nhiều lắm!  
Cảm ơn Ba Mẹ đã sinh ra con. 

Con của Ba Mẹ! 

DIỆU NGHIÊM NGUYỄN THỊ HỒNG TRANG 
 



 
91 

 

       Con 
xin 
lỗi… ! 
 

Ba Mẹ kính yêu ! 
Thưa Ba Mẹ con là đứa con bất hiếu, luôn cãi lời làm 

buồn lòng Ba Mẹ, có những lúc Mẹ dạy con điều hay điều 
tốt,con giả vờ không nghe, và chứng tỏ cho Ba Mẹ biết 
con đã thành người lớn rồi không cần để ý đến lời dạy của 
Mẹ, chẳng cần biết Mẹ đang buồn vì con không nghe lời 
Mẹ dạy.  

Mỗi lần con sai bị Mẹ đánh đòn la rầy thì con trả 
lời lớn tiếng với Mẹ, con lớn rồi không cần Mẹ lo, Mẹ 
giận và la nói với con rằng: nếu con lớn rồi sao không tự 
lo tự lập, tự kiếm tiền mà nuôi thân, giỏi quá thì đi ra khỏi 
nhà liền đi. Con biết những lúc như vậy Mẹ khóc rất nhiều 
vì con. 

Ba Mẹ ơi con là đứa con không ngoan, con xin lỗi 
Ba Mẹ đừng buồn con nữa và hãy tha thứ cho con, từ nay 
con không xài hoang phí, biết nghe lời, và chăm chỉ học 
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hành, con đã hiểu được tình thương yêu Ba Mẹ dành cho 
con, công ơn nuôi dưỡng của Ba Mẹ rất lớn, cho dù con 
cõng Ba Mẹ suốt cuộc đời nay cũng không trả hết được.  

Mỗi chiều chủ nhật đến Chùa sinh hoạt con đều sám 
hối với Phật để giảm bớt tội lỗi của con đối với Ba 
Mẹ.Con xin Ba Mẹ hãy tha thứ cho con. 

Con của Ba Mẹ! 
 

DIỆU PHƯƠNG LÊ THỊ PHƯƠNG ANH 
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CHÚC EM 

 

❉ VẠN KÍNH 
NGUYỄN THỊ HOÀNG HIẾU 

 
 
Các em ơi! Về đây cây tỏa bóng 
Đôi mắt em nguyên vẹn giấc mơ hồng 
Trong vườn Lam tâm em như rung động 
Tâm hồn em êm ả cả trời trong. 
Tiếng em hát cất lên trong trẻo quá 
Khéo bàn tay vỗ nhịp cánh tung bay 
Kìa nhìn xem, xuyên qua trong kẽ lá 
Một vì sao e ấp cả ngày đêm. 
Rồi mai đây, không còn bao xa nữa 
Thấy không em, giữa tinh tú vì sao 
Nơi em đến, chính em người thắng cuộc 
Không còn hờn với giận đuổi theo em. 
Tôi chúc em vươn cao trong ngày mới 
Nơi áo Lam em gửi trọn tuổi hồng 
Rồi tôi tin một ngày em trở lại 
Bằng đôi tay xây đắp mái nhà Lam.  
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KHOA CHĂM SÓC GIẢM NHẸ 
 
 
 

❉ PHA LÊ 
ột ngày không xa, cách đây gần một năm, ba 
gọi điện thoại nhờ tôi lên mạng tìm hiểu 
thông tin về Khoa Chăm sóc Giảm nhẹ của 

Bệnh viện Ung bướu. Vì sáng nay ba đi tái khám và bác sĩ 
chuyển ba vào khoa này. Tôi dạ và hứa sẽ trả lời ba sớm 
nhất. 

Vậy là tôi liền bật máy tính, vào mạng, nhờ Google 
để tìm hiểu về khoa này. Trời ơi! Thật không tin nổi, đây 
là khoa chăm sóc những ngày cuối đời của bệnh nhân bị 

M 



 
95 

 

ung thư. Khoa này được lập ra nhằm giảm đi một phần 
đau đớn của bệnh nhân về thân xác do giai đoạn cuối hành 
hạ và giảm sốc về tinh thần, nhằm an ủi một phần tâm lý 
sợ sệt, bi quan của những bệnh nhân ung thư một khi họ 
biết được bệnh tình của mình. Quan trọng hơn, những ai 
vào đây thì không ai có thể sống hơn được 3 tháng. 

Nước mắt tôi chực trào. Nó cứ tuôn chảy. Tôi cố 
gắng kiềm nén. Sau đó, tôi liền gọi điện thoại cho đứa em 
gái, nói hết sự tình và căn dặn em: “Nếu ba có hỏi thì nói 
vì ba đau quá, nên chuyển ba qua đó để giảm đau khi nào 
hết thì về nhà.” Tôi phải dặn như vậy vì tính ba tôi rất 
nhát, rất sợ chết. Nếu chúng tôi nói thật thì ba sẽ rất buồn 
và sẽ không chịu đựng được sự thật ấy. 

Đến mãi hôm sau, tôi mới gọi điện thoại cho ba cũng 
nói với ba giống như những gì tôi đã dặn em gái. Vậy là 
ba đồng ý nhập viện và điều trị. Trong những ngày ba điều 
trị thì gia đình tôi đã luôn trong tâm thế sẵn sàng đón nhận 
tin xấu nhất từ bác sĩ. 

Có lẽ khi vào đây điều trị được vài ngày, ba tôi đã 
hiểu được đây là khoa gì, vì ba tôi đã chứng kiến sự ra đi 
liên tục của những bệnh nhân nơi đây, khoa chỉ vỏn vẹn 
gần 10 bệnh nhân, nhưng thay đổi liên tục, họ không xuất 
viện về nhà điều trị tiếp mà họ ra đi mãi mãi. Thêm vào 
đó, cuộc nói chuyện giữa các thân nhân cũng như bệnh 
tình ngày càng nặng của bệnh nhân nơi đây mà ba tôi hiểu 
rõ về điều đó. Nhưng tuyệt nhiên, ba không nói gì về sự 
giải thích của tôi về khoa này mà ba chỉ âm thầm chịu 
đựng và sợ hãi. 
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Từng ngày, từng ngày, ba không ăn, cũng không 
uống được gì, lại chứng kiến cảnh ra đi quá ư quen thuộc 
của những bệnh nhân. Thân nhân vào thay phiên nhau 
chăm sóc không cầm được nước mắt. Đâu đó, cứ thấy vài 
người bước ra khỏi phòng, lặng lẽ chấm đôi dòng lệ, hít 
thở thật nhanh rồi trở lại phòng để chăm sóc người nhà, 
mà chúng tôi thường gọi là “Canh giữ từng hơi thở cho 
bệnh nhân.” 

Ấy vậy mà, thân nhân nào cũng sẵn sàng giúp đỡ lẫn 
nhau, gánh luôn phần chăm sóc thêm một bệnh nhân nếu 
ai có việc bận. Hoặc một hay hai người nhà đi nhận thay 
phần cơm, quà từ thiện của  các nhà hảo tâm đến tặng. Vì 
lúc nào phòng bệnh phải có thân nhân trong phòng để theo 
dõi bệnh nhân. 

Còn các y bác sĩ thì khỏi nói, họ rất đặc biệt về nhiều 
mặt: trực 24/24, gọi nhấn chuông phòng trực là có mặt 
ngay, nói năng nhỏ nhẹ, thường xuyên năn nỉ bệnh nhân 
uống thuốc, thậm chí còn đút cháo, nước hay thuốc cho 
bệnh nhân luôn. Nên các bệnh nhân ở đây rất yêu quý y 
bác sĩ, còn nhõng nhẽo nữa chứ! Thân nhân người bệnh 
thì không bao giờ nhận được lời phàn nàn hay quát nạt 
nào của đội ngũ này, cả các cô lao công cũng dùng lời nhẹ 
nhàng với chúng tôi. Thiệt là một Khoa hết sức đặc biệt. 
Đâu đó, nghe thân nhân nói nhỏ với nhau: “Vì khoa này là 
khoa đặc biệt, khoa cuối đời mà! Không ai mong muốn 
mình được vào khoa này cả, nên mọi sự ưu ái của bệnh 
viện đều dành cho khoa này. Nói chung là không ai dám 
tranh giành gì với những người trong khoa này và người 
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trong khoa này cũng không ai có ý muốn tranh giành gì 
cả.” 

Cuối đời là vậy, một khi biết mình sắp ra đi thì 
không còn ý tranh giành một thứ nào cả. Nếu ngoài kia, ai 
đó cũng không còn muốn tranh giành quyền lợi hay địa vị 
gì, mà luôn sẵn sàng giúp đỡ nhau thì xã hội này, cuộc đời 
này đáng yêu biết mấy! 

Đến khi trả hết nghiệp ở đời này, ba tôi cũng ra đi, 
xung quanh là gia đình và sự giúp đỡ tận tình của những 
thân nhân nuôi bệnh.  

Thời gian ấy, tôi rất sợ khi vào khoa này vì tận mắt 
chứng kiến sự huỷ hoại ghê gớm của thân xác do bệnh 
tình. Những nỗi đau mà bệnh nhân phải chịu đựng và 
những bất an về tâm lý của những người ở đây cả thân 
nhân và bệnh nhân. Những cảnh tượng ấy cứ ám ảnh tôi… 

Nhưng tôi luôn thầm muốn khi có điều kiện, tôi sẽ 
trở lại đây để góp phần nhỏ nhoi mình vào chi phí chữa 
bệnh cho những bệnh nhân nơi đây, góp phần nhỏ vào 
Giảm-nhẹ-nỗi-đau của họ. Tôi sẽ cố gắng để thực hiện 
được điều đó. 
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Tôi hạnh phúc 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❉ ĐỖ QUYÊN 
ôi hạnh phúc. Bạn có hạnh phúc không? Có bao 
giờ bạn tự nói với mình “Tôi hạnh phúc” chưa 
nhỉ? Hạnh phúc là cái gì? Nó xa tận chân trời 

hay gần ngay trước mắt bạn? 
Tôi nhớ cách đây hơn ba năm, những buổi đầu trở 

thành đoàn sinh của Gia Đình Phật Tử Thiện Hoa 6 (bây 

T 
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giờ là GĐPT Chánh Giác), đoàn sinh Thiếu nam và Thiếu 
nữ có một buổi thảo luận về chủ đề hạnh phúc do anh Thy 
lúc đó là đoàn trưởng Thiếu Nam làm chủ toạ. Anh Thy 
hỏi: “Hạnh phúc là gì?” rồi chúng tôi lần lượt đưa ra quan 
điểm của mình, những câu trả lời đơn giản có và phức tạp 
cũng có. Buổi nói chuyện rất nhẹ nhàng với những lời 
giảng giải của anh Thy nhưng không kém phần sôi nổi 
cũng như tràn đầy tiếng cười bởi sự bàn luận của các đoàn 
sinh hầu như còn ngồi đang trên ghế nhà trường và những 
ví dụ dí dỏm của anh huynh trưởng. Tôi đã từng bước hình 
thành riêng cho mình khái niệm hạnh phúc là gì từ lúc đó. 
Và rồi cách đây một tháng, tôi gặp lại chủ đề này với sự 
bàn luận sôi nổi và muôn màu muôn vẻ của cuộc sống. 
Buổi nói chuyện với sự tham gia của những người đã vào 
đời, đã trưởng thành cùng với những bạn chuẩn bị vào 
đời, với cách trình bày bằng một ngôn ngữ khác để cùng 
thảo luận với nhau “How to make a happy life?” chủ đề 
rất hữu ích. Bao nhiêu là điều thú vị mà tôi được trải 
nghiệm qua buổi nói chuyện đó, rồi tôi nhận ra khái niệm 
hạnh phúc đến với tôi thật đơn giản. Hạnh phúc nó không 
xa vời, không phức tạp, không khó kiếm tìm đâu bạn ạ. 
Tôi sẽ nói cho bạn tôi hạnh phúc như thế nào nhé! 

Tôi hạnh phúc, vì tôi được sinh ra với một cơ thể 
khoẻ mạnh trong tình yêu thương của cha mẹ và người 
thân. Bạn thấy đó, ngày ngày có những đứa trẻ được sinh 
ra rồi bị bố mẹ bỏ rơi, biết bao nhiêu đứa trẻ mồ côi, 
không cha, không mẹ, không tình thân, những đứa bé có 
khiếm khuyết về cơ thể về sức khoẻ. Những đứa trẻ bơ vơ, 
côi cút rồi không biết sau này đi về đâu,chúng cần tình 
yêu thương và sự giúp đỡ của mọi người biết bao. Đã bao 
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giờ bạn tự hỏi khi nhìn thấy một đứa bé ăn xin, đen thủi 
đen thui, dơ dáy ngoài đường rằng cuộc sống hàng ngày 
của chúng như thế nào chưa? Chúng ăn gì, ở đâu khi đêm 
xuống, ở đâu khi mưa gió và nhất là tương lai sau này của 
chúng ra sao? Vậy tại sao bạn còn không cảm thấy hạnh 
phúc khi có ba có mẹ cho dù đôi khi họ quá nghiêm khắc 
với bạn chỉ mong bạn lớn khôn; bạn có anh chị em cho dù 
đôi khi họ chọc bạn phát điên lên nhưng đó là tình thân 
của bạn. Vậy nên bạn đừng than trách điều gì về gia đình 
mình nhé chỉ vì họ không đáp ứng nhu cầu gì đó cho bạn.  

Tôi hạnh phúc, vì tôi có tuổi thơ vui chơi với bạn bè, 
ba mẹ cho tôi ăn học tới nơi tới chốn. Bạn nghĩ gì khi thấy 
một đứa bé bảy, tám tuổi cầm xấp vé số dưới cái nắng 
chang chang mời mọi người mua vé số để có tiền phụ giúp 
gia đình. Còn có những đứa bé ao ước được đi học biết 
bao nhưng do hoàn cảnh đành cất giữ ước mơ. Tôi xin kể 
ra đây một chuyến đi: “Sao dì không tặng bánh trung thu 
và lồng đèn cho mấy đứa?” câu hỏi đó tôi định bật ra rồi 
vội rút lại khi tôi nhận ra mình đang đi đâu. Chuyến đi của 
hai dì cháu tôi tới thăm cơ sở chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ 
bị bại não Thiên Phước tại Củ Chi vào những ngày cuối 
tháng Tám.  

Khi chúng tôi tới nơi cũng là lúc mọi người đang 
trong giờ ngủ trưa, không gian xung quanh yên tĩnh trong 
bóng mát của rừng cao su. Tiếp chúng tôi là một ma-sơ 
(Masoeur) tuổi đã gần trung niên với gương mặt dịu hiền. 
Sơ giới thiệu với chúng tôi về cơ sở, về những đứa trẻ ở 
đây, cách chăm sóc chúng và dẫn chúng tôi đi thăm cơ sở. 
Vào giờ ngủ trưa nên hầu hết bọn trẻ đã ngủ, chỉ có mấy 
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đứa còn thức đang nó cười gì đó. Mặc dù đã chuẩn bị tâm 
lý trước khi thấy hình ảnh của những bệnh nhân bại não 
trên ti-vi nhưng thật sự không tránh khỏi xúc động khi 
thấy tận mắt. Những cơ thể tay chân khẳng khiu có, co 
quắp có, những gương mặt ngây dại,… nhiều lắm không 
thể tả hết được. Những đứa bé tại đây hầu hết là bị cha mẹ 
vứt bỏ tại các trung tâm, trước cổng nhà thờ, cổng chùa rồi 
được mang về đây nuôi dưỡng hoặc cha mẹ mang tới gửi 
một hai lần tới thăm con rồi bỏ luôn.  

Tuy nằm trên giường để ngủ, nhưng có đứa lại bị 
trùm cả cơ thể trong một túi vải chỉ chừa cái đầu, có đứa 
thì bị cột tay cột chân lại… tôi hỏi “Sao vậy Sơ?”, “Để 
chúng không tự đập đầu vô tường hay cào cấu cơ thể mình 
trong vô thức khi lên cơn động kinh” Sơ trả lời, thật là xót 
xa cho những số phận. “Chào cô, chào chị” giọng nói lảnh 
lót, trong veo của cô bé mới hơn hai tuổi với đôi mắt to 
đen rất đẹp khi thấy chúng tôi tới. Theo lời Sơ kể, đó là 
một trong hai cô bé không có vấn đề gì về não, rất tỉnh táo 
trong số sáu mươi bảy đứa trẻ bị bại não tại cơ sở này. 
Nhưng sao… đứa bé với gương mặt xinh xắn đó lại ở đây 
và chỉ nằm một chỗ với chân tay tong teo, “Bé bị bệnh 
xương thủy tinh” Sơ nói. Dì tôi lại chỗ con bé, vuốt nhẹ 
lên mặt nó, nói âu yếm nói với nó vài lời rồi tiếp tục đi 
sang chỗ khác. Khi tôi quay lại, một dòng lệ nhỏ đang 
chảy trên gương mặt đáng yêu của con bé, mới hơn hai 
tuổi mà dường như con bé đã cảm nhận được thế nào là 
tình thương là sự quan tâm. Tôi ngồi xuống bên giường 
con bé, lấy tay lau đi dòng lệ trên má con bé: “Sao Vy 
không ngủ trưa?”, con bé lanh lảnh trả lời: “Vy ngủ rồi!”, 
“Tư ngủ trưa rồi” (Bà Tư là người chăm sóc lũ trẻ trong 
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phòng đó). Muốn chực trào nước mắt, lúc đó tôi muốn ôm 
con bé vào lòng, âu yếm nó nhưng không thể, bạn biết đó 
bệnh xương thủy tinh nó như thế nào mà và nhất là đối với 
những em bé nhỏ như vậy. Tôi nghĩ em đã chịu bao đau 
đớn với căn bệnh của mình điều có thể thấy qua chân tay 
em.  

Đến bây giờ tôi vẫn nhớ vẫn một sự xúc động khó tả 
khi nhớ tới ánh mắt em nhìn chúng tôi khi chúng tôi ra về, 
ánh mắt cần hơn những sự yêu thương từ mọi người, ánh 
mắt níu kéo, ánh mắt của một đứa trẻ muốn được tung 
tăng như bao người “Bye cô, bye chị” giọng tiễn chào của 
em đưa chúng tôi ra cửa. Tặng bánh trung thu cho lũ trẻ ở 
đây để làm gì khi chúng chỉ có thể ăn được cháo xay hay 
bột, ngay cả đứa mười lăm mười sáu tuổi cũng không thể 
ăn món khác được; tặng lồng đèn làm gì khi chúng chỉ có 
thể nằm một chỗ và không kiểm soát được hành động của 
mình. Còn đó rất nhiều những mảnh đời bất hạnh trong xã 
hội, vậy bạn còn chưa thấy mình hạnh phúc sao, khi bạn 
được cho ăn cho học tới nơi tới chốn, cho mái nhà để che 
nắng che mưa. Do đó bạn hãy thôi than vãn sao học hành 
nhiều quá, mệt quá, chán quá, cực quá nữa đi bạn nhé! 

Tôi hạnh phúc, vì mỗi sáng có thể thức dậy với cơ 
thể khoẻ mạnh trong sự yên bình của đất nước; đã không ít 
người không thể thức dậy qua một đêm trong đó có người 
già lẫn trẻ, người yếu lẫn khỏe mạnh, người giàu lẫn 
nghèo chỉ vì một cơn đột biến hay một con lũ quét qua,… 
và rồi bất ổn chính trị và chiến tranh liên miên. 

Tôi hạnh phúc, khi hàng ngày được sử dụng dòng 
nước mát lạnh của thành phố cho dù không biết nó có tinh 
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khiết hay không, nhưng còn hơn là sống trong cảnh thiếu 
nước sinh hoạt trầm trọng của những người dân sống ngay 
trong lòng thủ đô của chúng ta… Do vậy, xin đừng phung 
phí từng giây phút, từng giọt nước hay bất cứ thứ gì bạn 
nhé, vì nhiều người ngay cả mơ còn không có đó bạn. 

Tôi hạnh phúc, vì có cơ hội tham gia vào những 
chuyến đi khám phá, những chuyến tham quan, những 
chuyến du lịch để thư giãn và quan trọng mở mang tầm 
mắt và học được nhiều điều rất bố ích. Trong một chuyến 
đạp xe xuyên rừng Nam Cát Tiên để tận hưởng không khí 
trong rừng, chúng tôi đã có vài câu chuyện vui về vấn đề ô 
nhiễm môi trường và bảo vệ rừng. “Con người là động vật 
duy nhất biết chặt cây để sản xuất ra giấy, rồi viết lên đó 
dòng chữ: hãy bảo vệ rừng” đó là nói của anh hướng dẫn 
viên mà tôi rất thích. 

Tôi hạnh phúc, vì có duyên tham gia vào một tổ 
chức, gọi là tổ chức áo Lam; nơi đây có một tình lam thắm 
thiết và bền chặt, nơi đây có anh chị huynh trưởng luôn 
cống hiến hết mình cho màu Lam cùng những đoàn sinh 
hiền hoà vui tính, nơi đây tôi được hướng dẫn những giáo 
lý Phật đà giúp cho cuộc sống được an vui theo chánh 
pháp. 

Nhiều lắm, khó mà kể ra hết những điều làm tôi hạnh 
phúc, còn bạn có rút ra khái niệm gì về hạnh phúc cho 
riêng bạn chưa? Đơn giản thôi bạn ơi! Nó phù thuộc vào 
thái độ sống của bạn đó, vào cách nhìn cuộc sống của bạn 
đó. Và bây giờ tôi thật sự hạnh phúc vì đã hoàn thành bài 
viết này. 
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Phóng sự 
 
 

Không gian lắng đọng và thiêng liêng 
LỄ BÁO ÂN CHA MẸ  

.: NĂM 2014 :. 
 
 

Mỗi năm, vào dịp lễ Vu Lan, chúng ta đều 
vân tập đông đủ ở đây, để cùng đọc lại những lời 
dạy của Đức Phật về chữ Hiếu, thân tình nhắc 
nhủ nhau thực hiện những lời dạy đó một cách 
trọn vẹn trong đời sống hàng ngày của chúng ta. 

Vào buổi xế chiều ngày Chủ nhật, 3 tháng 8 
năm 2014 (nhằm mùng 8 tháng 7 năm Giáp 
Ngọ), Gia Đình Phật Tử Chánh Giác đã long 
trọng tổ chức Lễ Báo Ân Cha Mẹ – PL.2558 tại 
trú xứ chùa Giác Sanh. 
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Với niềm hoan hỷ vô biên của Chư tôn đức tại bổn 

tự, Ban Huynh trưởng Gia Đình với tất cả lòng thành, 
cung thỉnh Chư Tôn Đức quang lâm chứng minh buổi lễ 
Báo Ân Cha Mẹ của GĐPT Chánh Giác. Quang lâm 
chứng minh buổi lễ có Hoà thượng trụ trì cùng Chư tôn 
đức Tăng và sự có mặt của quý bác phụ huynh, các anh 
chị huynh trưởng và toàn thể đoàn sinh Gia Đình Chánh 
Giác. 

Chương trình Lễ Báo Ân Cha Mẹ năm nay được 
thiết kế thành hai phần: Phần văn nghệ Vu-lan và phần lễ 
chính. 

Năm nay, văn nghệ Vu-lan là những giọng ca cây 
nhà lá vườn của đơn vị như: Lưu Ly, Diệu Trúc, Kim 
Châu, Ngọc Bích, các em Thiếu Nam hát đồng ca Bông 
hồng cài áo để dâng tặng hai đấng sinh thành dưỡng dục. 
Ngoài ra, còn có một sự nỗ lực lớn của em Ngọc Thảo – 
tự học đàn guitar để trình bày độc tấu một ca khúc về 
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mẹ. Tuy không chuyên, không sắc sảo, nhưng tinh thần 
phụng sự là chính, tinh thần tri ân báo ân được đặt lên 
hàng đầu, góp vào những lời ca tiếng hát, ngón đàn là tình 
thắm thiết riêng tặng cha mẹ trong ngày Lễ Báo Ân. 

Sau phần một, đến lễ chính được khởi sự bằng các 
nghi thức cử hành trang nghiêm, thành kính: Cung thỉnh 
Chư Tôn Đức quang lâm chứng minh, niệm Phật cầu gia 
bị, chào kỳ hiệu Sen Trắng, chào cờ Gia Đình Chánh 
Giác, giới thiệu thành phần tham dự,… 

Kính dâng lên Ngôi Tam bảo những đoá hoa thắm 
tươi nhất, để bày tỏ tấm lòng thiết tha  hướng về Đấng Từ 
Phụ, hướng về Ánh sáng Chánh pháp đang phổ chiếu khắp 
mười phương, Đội dâng hoa hàng ngũ chỉnh tề vào vị trí, 
lắng lòng thanh tịnh, nhẹ nhàng từng bước chân trong hơi 
thở chánh niệm và bắt đầu nghi thức dâng hoa. Huynh 
trưởng Nhuận Bích – Gia trưởng – đọc Diễn văn khai 
mạc, trong đó có đoạn: 

“Gia Đình Phật Tử Chánh Giác tổ chức buổi lễ Báo 
Ân Cha Mẹ nhằm tỏ lòng thành kính, trước hết đến với 
Chư Tôn Thiền Đức Tăng thường trụ chùa Giác Sanh đã 
từ bi lân mẫn mà hết lòng thương yêu lớp lớp đàn con đàn 
cháu màu áo lam, sau nữa là gửi lòng tri ân đến quý vị đã 
tạo mọi điều kiện thuận lợi cho con em đến với Gia Đình 
Phật Tử. 

 Ngày hội Vu-lan nhắc nhở cho chúng ta biết tri ân 
và đền đáp công ơn dưỡng dục của hai đấng sinh thành. 
Ngày Vu-lan là dịp cho chúng ta tưởng nhớ đến ơn cha 
nghĩa mẹ, không chỉ đời này mà còn nhiều đời nhiều kiếp 
khác nữa.” 
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Tiếp đến chị Nhật Hạnh tuyên đọc Ý nghĩa mùa Vu-
lan Báo Hiếu, rồi nghi thức cài hoa hồng hiếu hạnh cho tất 
cả mọi người tham dự. 

Vu-lan về, cũng là ngày tự tứ của Chư Tăng Ni, đoàn 
thể sống trong tỉnh thức mà người Phật tử chúng 
ta nguyện noi theo. Với tất cả tấm lòng hiếu hạnh, báo đáp 
ân sâu, Gia Đình Phật Tử Chánh Giác thành tâm dâng lên 
vật phẩm cúng dường, Gia Trưởng dâng lời tác bạch cúng 
dường. Phẩm vật tuy đơn sơ nhưng mang cả tấm lòng của 
những người con Phật hướng về Tam Bảo, xin nguyện 
đem công đức này hồi hướng về cho cha mẹ hiện tiền 
được gần gũi Phật pháp, cha mẹ 7 đời quá vãng được sanh 
về Tịnh Độ. 

Nghi thức thắp đèn cầu nguyện sức khoẻ cho cha mẹ 
hiện tiền và nguyện cầu cho cha mẹ bảy đời vãng sanh 
Tịnh Độ. Đồng thời, dàn đồng ca của Gia Đình cùng hết 
lòng trang nghiêm cất lên “tụng ca” bài kinh A-di-đà 
(phần Chánh kinh) bằng tiếng Việt và bài Chú Vãng sanh 
do nhạc sĩ Võ Tá Hân phổ nhạc, để cúng dường lên ngôi 
Tam Bảo, đồng thời hồi hướng đến cha mẹ nhiều đời 
nhiều kiếp. 

Quỳ bên chân cha mẹ, toàn thể đoàn sinh dâng lời 
tác bạch tha thiết tự cõi lòng và kính dâng lên cha mẹ 
những món quà nhỏ nhưng mang nhiều ý nghĩa thân 
thương nhất. 

Cha mẹ kính yêu! Đây là món quà nhỏ nhưng mang 
nhiều ý nghĩa, con xin kính dâng lên cha mẹ bằng tất cả 
tấm lòng thương yêu nhất. Cha mẹ hãy đón nhận cho niềm 
hạnh phúc trỗi dậy trong con. 
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Tất cả các em đoàn sinh cùng đứng dậy, chắp tay 
trước ngực và cùng thực hiện nghi thức đảnh lễ cha mẹ. 

Lạy thứ nhất: Chúng con thành tâm kính lễ cha 
mẹ đã sinh thành ra chúng con, đã hy sinh cả cuộc đời 
này vì chúng con. 

Lạy thứ hai: Chúng con thành tâm kính lễ cha mẹ 
đã dày công dưỡng dục, dạy bảo chúng con nên người. 

Nhiều bậc phụ huynh không cầm nổi nước mắt. Lệ 
đã tuôn – cả người lạy và người được lạy. 

Hoà thượng trụ trì ban Huấn từ cho toàn thể Gia 
Đình Chánh Giác, Hoà thượng nhắn nhủ tinh thần báo tứ 
trọng ân mà người Phật tử không được bao giờ quên. 
Nhân mùa Vu-lan, Hoà thượng gửi lời thăm hỏi toàn thể 
cha mẹ đoàn sinh hiện diện và cầu chúc sức khoẻ, sách tấn 
tu học, khuyên nhủ các em luôn chuyên cần sinh hoạt, 
vâng lời anh chị trưởng, vâng lời mẹ cha để đạo hiếu được 
vuông tròn. 

Buổi lễ hôm nay đã kết thúc ở không gian và thời 
gian, nhưng chắc chắn sẽ không kết thúc ở lòng người. Có 
nghĩa là Vu-lan Báo Hiếu vẫn đọng mãi trong lòng của 
chúng ta như dòng nước mắt của Ngài Mục Liền Liên vẫn 
còn đó trong lịch sử muôn đời của nhân loại, chúng sanh. 

Phần hồi hướng công đức do Hoà thượng trụ trì 
chứng minh khởi xướng đã khép lại hai giờ đồng hồ đầy 
tràn ý nghĩa, sâu lắng và thiêng liêng của buổi lễ Báo Ân 
Cha Mẹ PL.2558 năm nay. 

❉ NÓN TỨ ÂN 
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TIN BUỒN 
 

Trong lúc đang lên khuôn Đặc san 11 này, Ban 
Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Chánh Giác nhận được 
tin buồn: Ba ruột em Minh Thiện Trương Trần Đăng 
Khoa vừa qua đời. 

Thay mặt toàn thể Gia Đình Phật Tử Chánh Giác, 
Ban Huynh Trưởng Chánh Giác thành thật chia buồn cùng 
gia đình em Minh Thiện Trương Trần Đăng Khoa và nhất 
tâm cầu nguyện cho hương linh ông: 

TRƯƠNG THANH NHÀN 

Sinh năm 1972, từ trần vào lúc 16 giờ 10 ngày 2 
tháng 9 năm Giáp Ngọ (nhằm ngày 25.9.2014), hưởng 
dương 43 tuổi, sớm vãng sanh Cực Lạc. 

Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại 
Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. 
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 Lời kết 
 
 
 
 

           ã đến lúc khép lại những nghĩ suy, 
những xúc cảm, những trăn trở hay hoài 
niệm từ giai phẩm của ngôi nhà Lam 
GĐPT CHÁNH GIÁC.  

Quãng thời gian dài hơn một thập 
niên đã minh định cho toàn thể anh chị em 
Chánh Giác nhận ra đâu là mục đích, đâu 
là phương tiện để cùng bước đi trên con 
đường làm người Phật tử chân chính. 

Chân thành cảm ơn sâu sắc đến tất 
cả quý anh chị huynh trưởng đồng cam 
cộng khổ bên nhau qua một năm dài hành 
hoạt.  

Cảm ơn quý phụ huynh đã tạo điều 
kiện tốt nhất cho Ban Huynh Trưởng 
Gia Đình Chánh Giác có cơ hội nâng cao 
“nghiệp vụ”, thành toàn sứ mệnh giáo dục.  

Cảm ơn các em đoàn sinh ngoan 
ngoãn, lễ phép, vâng lời anh chị trưởng để 
biết sống và tu học ngày một tinh tấn.  

Đ 
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Cũng ngỏ lời cảm ơn cả những em 
chưa thật ngoan, vì biểu hiện của các em 
là phép thử cho các anh chị huynh trưởng 
trau dồi đức hạnh, rèn giũa “tay nghề”.  

Đặc biệt nhất, Ban Huynh trưởng 
Gia Đình Chánh Giác chúng con thành 
kính tri ân Hoà thượng trụ trì chùa Giác 
Sanh – cố vấn giáo hạnh của đơn vị đã 
dang tay che chở, đùm bọc và thương yêu 
hết mực đàn con nhỏ áo lam. 

Chu niên lần thứ 11 Gia Đình 
Chánh Giác hôm nay khép lại với niềm tin 
và hy vọng mới cho toàn thể Gia Đình ta.  

Hành trình phía trước nhiều chông 
gai, thử thách, toàn thể Gia Đình ta 
nguyện tiếp bước đàn anh đàn chị, không 
ngừng tiến lên. 

❉ BAN BIÊN TẬP 
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Trong số này... 
 
 

7 
9 

10 
14 
19 
20 
21 
23 
31 
38 
42 
46 
50 
51 
54 
58 
62 
66 

Lời ngỏ  
Thành kính tri ân 
Diễn văn Khai mạc Chu niên 11 
Tường trình sinh hoạt – niên khóa: 2013-2014 

Quyết định bổ nhiệm huynh trưởng  
Cơ cấu huynh trưởng GĐPT Chánh Giác 
Phật pháp trong lòng bàn tay: Tam độc 
Phật giáo & chuyện ăn 
Lá thư Liên Đoàn trưởng 
Chùa Giác Sanh – Trú xứ của GĐPT Chánh Giác  

Tường trình sinh hoạt Đoàn Thiếu Nữ  
Hoa lam tiêu biểu (Đoàn Thiếu Nữ) 
Đức Đạt Lai Lạt Ma trả lời 
Tâm sự cùng áo lam 
Phóng sự: Chu niên 10 – GĐPT Chánh Giác  
Gia Đình Phật Tử – Ngôi nhà thứ hai… 

Oanh Vũ Chánh Giác 
Đoá bạch hồng tinh khôi 
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68 
70 
73 
74 
76 
78 
80 
82 
83 
87 
89 
91 
93 
94 
98 

104 
109 
110 

Hát ca trong chánh niệm 
Đôi dòng tản mạn 
Năm thương GĐPT Chánh Giác 
Gia Đình Phật Tử trong tôi 
Gởi đến GĐPT Chánh Giác của em 
Con sẽ sửa đổi… 
Nhớ mẹ 
Idol của tôi 
Mẹ ơi! Có bao giờ mẹ trách con không? 
Tôi có duyên với Gia Đình Phật Tử 
Thư gửi ba mẹ 
Con xin lỗi…! 
Chúc em 
Khoa chăm sóc giảm nhẹ 
Tôi hạnh phúc 
Phóng sự: Lễ Báo Ân Cha Mẹ năm 2014… 
Phân ưu 
Lời kết 

 
Bìa 1: Phù hiệu Chu niên 11 và mặt tiền đại sảnh của 
chùa Giác Sanh (Ảnh: Lưu Ly) 

Bìa 4: Những hình ảnh trong Lễ Chu niên 10, đổi danh 
xưng thành GĐPT Chánh Giác (Ảnh: Nguyễn Viết Huân) 

 
Trong Đặc san Chu niên 11 này có sử dụng những hình ảnh 
của anh Lý Minh Triết, anh Lưu Ly, anh Lâm Hoàng Việt, 
anh Nguyễn Viết Huân và một số  hình ảnh dưới dạng chia sẻ 
trên mạng, không có tác quyền. 
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 ch ủ  nh iệm   nhu ận bích  

 biên  t ập   tâm k hai  sơ n  

 t r ình  bày   min h triế t   

 s ử a  bản in  tâm phươ ng t ịnh   

 ấn loát   quả ng chươ ng   

 
 
 Đặc san Chu niên lần thứ 11  
 Gia Đình Phật Tử Chánh Giác  
 Thực hiện tháng 9 năm 2014  
 Phật lịch 2558 


