




T heo truyền thống Tăng Già, hằng năm chư Tăng Ni 
đều tụ về một nơi để kiết giới an cư, hầu thúc liễm thân 
tâm, trau dồi Giới, Ðịnh, Tuệ, là ba môn vô lậu học, tăng 
trưởng đạo lực sau những tháng ngày bận rộn hoằng 

pháp lợi sanh.

Tại quê nhà, chư Tăng Ni thường tác pháp an cư kiết hạ từ ngày 
16 tháng 4 đến ngày 16 tháng 7 âm lịch, đúng theo truyền 
thống “tam nguyệt an cư, cửu tuần tu học” (ba tháng cấm túc 

an cư, chín mươi ngày chuyên tinh hành trì tu học). Tuy 
nhiên khi PGVN truyền ra hải ngoại, vì hoàn cảnh, địa 

dư, thời tiết khác biệt với quê nhà nên khóa an cư cũng 
theo đó mà thay đổi để phù hợp với thời đại.

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Ðại 
Lợi-Tân Tây Lan được thành lập năm 1999, mỗi năm đều qui tụ 

lại một trú xứ được chọn trước để an cư tu tập trong mười ngày.

Mười bốn kỳ an cư trước đây được tổ chức tại Chùa Pháp 
Hoa, South Australia (2000), Chùa Pháp Bảo, New 

South Wales (2001), Chùa Linh Sơn, Victoria (2002), 
Tu Viện Vạn Hạnh, thủ đô Canberra (2003), Tu 

Viện Quảng Đức, Victoria (2004, 2011), Chùa 
Phổ Quang, Perth (2005), Chùa Pháp Bảo, Syd-

ney (2006) lần thứ 2; Chùa Pháp Hoa, Adelaide, 
(2007); Chùa Linh Sơn lần thứ 2 (2008, Chùa 
Pháp Bảo, lần thứ 3, 2009, Thiền Viện Minh 

Quang (2010), Tu Viện Quảng Đức (2011), Tu 
Viện Vạn Hạnh, lần 2, thủ đô Canberra (2012), 
kỳ 14 năm 2013 tại TV Minh Quang Sydney, 
và năm nay, 2014, khóa An Cư Kiết Ðông kỳ 
15 được tổ chức tại Tu Viện Quảng Ðức, Mel-
bourne, Úc Châu.

Tập Kỷ Yếu này ghi lại những cảm nhận, những kỷ 
niệm, những hình ảnh sinh hoạt của Trường Hạ Quảng Ðức như 
là một món quà tinh thần kỷ niệm cuối khóa cho mọi hành giả 
tham dự và thân tặng các pháp hữu gần xa.

Dù hết sức cố gắng trong khả năng, tuy nhiên những thiếu sót chắc 
chắn không sao tránh khỏi. Kính mong Chư Tôn Ðức và quý Phật 
tử hoan hỷ góp ý và bổ chính.

Nam Mô A Di Đà Phật

Trân trọng,
Ban Thực Hiện Kỷ Yếu Trường Hạ 
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Lời đầu tiên chúng con, 
chúng tôi xin kính chào 
mừng chư Tôn Ðức và 

quý Phật tử gần xa đã phát 
tâm đồng về tham dự khóa 
An Cư tu học này, cũng như 
phát tâm công quả hộ trì 
đạo tràng An Cư lần thứ 15 
của Giáo Hội trong 10 ngày, 
từ ngày 1 đến ngày 11 tháng 
7 năm 2014. Hơn 2500 năm 
về trước lúc Đức Phật còn tại 
thế, Tăng Đoàn của Đức Phật 
gồm 1250 vị Tỳ Kheo, tại xứ 
Ấn Độ lúc bấy giờ hằng năm 
vào mùa Đông thường hay 
mưa gió, nên Đức Phật đã 
khuyến tấn, hướng dẫn Tăng 
Đoàn an trú trong 3 tháng 
mùa Đông để kiết giới tịnh 
dưỡng tu học, hầu Tấn Tu 
Đạo Nghiệp. Truyền thống 
nơi quê nhà Việt Nam hằng 
năm đều có đủ 3 tháng Kiết 
Giới An Cư để nghiêm trì 
giới luật, tu học làm cho ngọn 
đèn chánh pháp của Đức Phật 
được trường tồn và cũng là 

điểm tựa chánh tín cho hàng 
Phật tử tại gia...

Năm nay là Mùa An Cư Tịnh 
Giới lần thứ 15 của Giáo 
Hội Phật Giáo Việt Nam 
Thống Nhất Hải Ngoại tại 
Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan. 
Mười bốn năm vừa qua, các 
trụ xứ tự viện Chư Tôn Đức 
Trụ Trì phát tâm nhận lãnh 
trách nhiệm cao quí, tổ chức 
Trường Hạ, như một truyền 
thống mà hằng năm sau mùa 
Phật Đản hàng trưởng tử của 
Như Lai thường nhớ đến, 
Mùa An Cư Tịnh Giới. Việc 
làm cao quí này của Chư Tăng 
Ni, như một dấu ấn khắc đậm 
vững bền trong tâm khảm, ăn 
sâu trong tiềm thức của từng 
Tăng Ni, luôn nhớ nghĩ như 
một chuẩn mực đeo mang 
suốt cả một đời người xuất 
gia không hề xao lãng.

Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức
Kính thưa chư liệt quý vị,
Vì những hạnh nguyện cao cả 

của hàng trưởng tử Như Lai, 
vì sự hòa hợp của Tăng Già 
trong Giáo Hội, Đạo tràng Tu 
Viện Quảng Đức của chúng 
con, một lần nữa được hân 
hạnh nhận lãnh trách nhiệm 
cao quí, mà Giáo Hội đã tin 
tưởng giao phó, tổ chức Mùa 
An Cư Tịnh Giới tu học lần 
thứ 15: Từ ngày 1 đến ngày 11 
tháng 7 năm 2014.

Trong giờ phút trang nghiêm 
dưới ánh hào quang của Chư 
Phật, chư vị Bồ Tát, chư Lịch 
đại Tổ sư, Long thiên Hộ 
Pháp, Già lam thánh chúng 
thùy từ chứng minh giờ phút 
khai đàn kiết giới thanh tịnh 
này. Chúng con cảm thấy 
vui mừng khi nhìn thấy Chư 
Tôn Thiền Đức Tăng Ni vì sự 
hưng thịnh trường tồn của 
Phật Pháp, vì lợi lạc cho nhân 
sinh xã hội, mà quý Ngài đã 
gác qua mọi Phật sự tại địa 
phương để cùng nhau câu 
hội về đây Kiết giới tịnh tu, 
thắp sáng ngọn đèn chánh 

Pháp, và làm sống dậy hình ảnh 
của Đức Thế Tôn. Chắc chắn 
nơi đây trong 10 ngày tới, quý 
Ngài sẽ chia xẻ cho hàng hậu học 
chúng con và những người Phật 
tử tại đây nguồn sáng tâm linh 
sở đắc, cũng như đạo lực nghiêm 
từ vô hạn bất khả tư nghì của  
quý Ngài.

Thay mặt Chư Tăng, Phật Tử tại 
đạo tràng Tu Viện Quảng Đức, 
chúng con thành tâm đê đầu 
đảnh lễ hiện tiền Chư Tôn Thiền 
Đức Tăng Ni, chúng con ước 
nguyện trong mười ngày tịnh 
giới trang nghiêm tại bổn tự của 
chúng con sẽ đem lại được phần 
nào sự an lạc đến Chư Tôn Thiền 
Đức Tăng Ni.

Chúng tôi cũng chúc nguyện 
cho toàn thể quý đạo hữu đã tạm 
gác qua mọi công việc cần thiết 
thường nhật của gia đình, để 
cùng về phát nguyện tu học, công 
quả, nghe pháp cũng như phát 
tâm cúng dường tứ sự. Công đức 
vô lượng này xin hồi hướng đến 
cho quý vị cùng gia quyến, luôn 
được nhuần thắm đạo quả viên 
thành như sở nguyện trong ngôi 
nhà chánh pháp của Như Lai.

Ngưỡng bạch Chư Tôn Thiền 
Đức Tăng Ni,

Kính thưa quý vị thân mến,
Mặc dù đạo tràng Tu Viện 
Quảng Đức, chúng con đã hết 
sức cố gắng tổ chức về mọi mặt 
cho Trường hạ, như cung đón 
Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni và 

quý Phật tử các tiểu bang, cũng 
như lo lắng về chỗ ngủ nghỉ, ẩm 
thực trong phạm vi khiêm tốn 
đạm bạc với khả năng của bổn 
tự. Nhưng cho dù cố gắng đến 
đâu, thì những điểm sơ sót vụng 
về không sao tránh khỏi. Để 
cho 10 ngày tu học được trang 
nghiêm viên mãn, chúng con 
ngưỡng nguyện Chư Tôn Thiền 
Đức vì công việc Phật sự chung, 
thùy từ hoan hỷ chỉ dạy góp ý 
cho những gì còn khiếm khuyết. 
Chúng tôi cũng xin quý đạo hữu 
thông cảm cho nơi ngủ nghỉ, vì 
thời tiết quá lạnh nếu có gì thiếu 
sót cần góp ý bổ sung thêm xin 
quý vị cho biết. Ước mong quý 
vị cũng niệm tình chia xẻ vì công 
việc Phật sự chung, mà cố gắng 
an lạc tinh tấn trong 10 ngày tịnh 
tu cùng Chư Tôn Thiền Đức.

Ngưỡng bạch lên Chư Tôn Thiền 
Đức Tăng Ni

Kính thưa toàn thể chư liệt  
quý vị.
Mùa An Cư lần thứ 15 của 
Giáo Hội chúng ta diễn ra tại 
nơi đây, hay Mùa Tịnh Tu của 
những người con Phật trong và 
ngoài nước Việt Nam của chúng 
ta trong giai đoạn này, đều có 
nhiều ưu tư cho tiền đồ Tổ Quốc 
Dân Tộc Việt Nam đang bị chính 
quyền Trung Cộng xâm chiếm 
lãnh hải địa phận của chúng ta. 
Thầy Tổ chúng ta đã từng dạy 
“Dân Tộc còn, thì Đạo pháp còn, 
hay Đạo pháp còn là dân tộc 
còn.” Tất cả chúng ta không thể 
thờ ơ trong lúc này đối với vận 

mệnh của dân tộc Việt. Hơn 1 
tháng qua người Việt Nam trong 
và ngoài nước đều đồng lòng 
đứng lên bằng nhiều hình thức 
nhằm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, 
lãnh hải đất nước Việt Nam của 
chúng ta. Chắc chắn trong những 
ngày tu học tại đây sẽ có những 
lời cầu nguyện và nói lên tiếng 
nói chung, để góp phần công đức 
cho cơ đồ dân tộc Việt trong lúc 
sơn hà nguy biến này của Giáo 
Hội Phật Giáo Việt Nam Thống 
Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi và 
Tân Tây Lan.

Và lời cuối nơi đây, chúng tôi 
xin thay mặt Trường Hạ Quảng 
Đức ghi nhận công đức của quý 
Thầy, quý Sư Cô, cũng như quý 
Phật tử đã phát tâm về trước mấy 
ngày qua để phụ giúp cung đón 
đưa rước, trang trí, hương đăng, 
trai đường, trai phạn và nhiều 
công việc khác. Chính tất cả quý 
vị đã góp tâm góp sức, góp tài 
lực công quả cho nên sự thành 
tựu của Mùa An cư Tịnh Giới 
lần thứ 15 của Giáo Hội Phật 
Giáo Việt nam Thống nhất Hải 
ngoại tại Úc Đại lợi và Tân Tây 
lan được trang nghiêm trọng 
thể như thế này.

Trong giờ phút trang nghiêm 
dưới ánh hào quang của Chư 
Phật chứng minh Trường Hạ 
Quảng Đức được trang nghiêm, 
thanh tịnh. Nhân Danh Hóa Chủ 
Trường Hạ, chúng con, chúng tôi 
xin trân trọng tuyên bố khai mạc 
Khóa An Cư Tịnh Giới. n
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đồng, quý hội đoàn, quý thân hào nhân sĩ, quý cơ quan truyền thanh, báo chí, quý 
đồng hương Phật tử, cùng quý đạo hữu trên toàn liên bang Úc châu

- Kính thưa liệt quý vị,

Nam Mô Trang Nghiêm Bảo Tạng Phật Bồ Tát, Tác Đại Chứng Minh

Hóa Chủ Trường Hạ Quảng Đức
Tỳ Kheo Thích Tâm Phương

DIEÃN VAÊN KHAI MAÏC
KHOÙA AN CÖ KIEÁT ÑOÂNG KYØ 15

(Thöù ba, ngaøy 01 thaùng 7 naêm 2014)
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1. Đừng phung phí tất cả những gì mà y báo dành cho ta khi ta có đầy đủ! Ý thức Cẩn 
trọng đó không có, quả báo nghèo thiếu sẽ đến.

2. Đừng tưởng chỉ có mình là hơn cả, tài giỏi không ai bằng, khi dễ mọi người! Đó là 
một con khỉ đột đang làm trò giữa chợ đông người.

3. Hạ thấp tri kiến và nhân cách của người khác, là tự đóng chuồng nhốt mình vào 
bóng tối nhơ bẩn!

4. Có nhiều lúc ta tự ghét ta, ta tự hận ta. Nhưng không nên ghét hận người khác vì 
một lý do tương tự, mà nên tha thứ thật nhiều với họ.

5. Tình yêu thương không nên cho vào một người, mà nên trang trải cho nhiều người. 
Chia sớt với tâm bình đẳng, đó là cõi lòng yêu thương cao thượng.

6. 
Trong tất cả các loài có sự sống, sự chết (Trời, Người, A Tố Lạc, Địa ngục, Ngạ Quỉ, 
Súc Sanh) và chuyển dịch trong sống chết, loài nào có “Quyền năng” hơn cả? Chính 
là Loài Người!

7. 
Dù có thể nói được 10 thứ tiếng, nhưng chỉ có “Một khối óc” nếu cao ngạo, tự thị, 
si ám vào lợi danh, vô liêm sỉ thì 9 phần thứ tiếng có khác gì hơi GAS đã tích trữ 
nhiều năm trong một hầm phun ra.

8. 
Ngài Huyền Giác: “Ngoại Đạo Thông Minh Vô Trí Tuệ” Thông-minh không có BI và 
TRÍ tức là “Điêu Xảo”! Loại thông minh nầy mà “Ít đi một chút” Thì Xã-hội của nhân 
loại sẽ “Ít đi một chút đấu tranh và đau khổ”.

9. Thần học, cái học của Thần, tức là cái học không phải của loài Người! Đem áp dụng 
trong loài người! Người nào ứng dụng sẽ là “Thần thần” không còn là “Người” nữa!!!

10. 
Thần Quyền, Sức mạnh của Cõi Thần? Là Hung bạo! Bắt nạt! Uy hiếp! Cõi Người 
tuy có thể là sợ hãi, nhưng họ sẽ tránh xa cái sức mạnh ‘THẦN QUYỀN” đó! Để giữ 
“Phẩm chất Người” của con Người.

11. Sức mạnh Từ hòa, Ái kính của Cõi Người là Nhân Bản và Tự Do! Nhân bản, Tự Do 
mất đi? Con Người sẽ mãi mãi nô lệ với cái người, không phải người!

12. Tôn Giáo không liên hệ với Thần Quyền là Tôn Giáo! Còn ngược lại, xã hội và trần 
gian sẽ là hỏa ngục!

13. 
Khoa Học, là “Lý sự thật dụng” Có thật nghiệm, Có sự thật! Do trí thức thông minh 
chứng nghiệm của con người! Không nói mơ hồ, vô căn cứ, không chứng thật rõ 
ràng.

HT. Thích Huyền-Tôn

Mình nghó, Ñ Mình vieát, 
eå töï nghieäm!

aâm huaánT Hai möôi laêm lôøi
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14. 
Thiện và Ác. Người Tâm Thiện, hành thiện, nói giỏi một ngôn ngữ, các lời nói đều 
thuần thiện. Người tâm ác, hành ác, nói giỏi ba ngôn ngữ, ba ngôn ngữ nói ra đều 
thuần ác!

15. Cùng tu một đạo, cùng học một Thầy; những sở kiến và hành sự khó giống nhau.

16. 

Những Điều Mọi Người Không Ưa, Ở Một Con Người: 
- Gan hùm ở trước những người hiền! 
- Gan thỏ ở trước một người ác! -Đưa cổ cho chém trước những người hiền! Rụt rè 
trốn núp trước lời hăm dọa của một kẻ ác! Và: Trịch thượng, không thể bồi bổ cho sĩ 
diện! Tự đại, Tự cao, Tự tôn, Tự kiêu, Kiêu ngạo, Kiêu căng, Kiêu hãnh, Kiêu mạn, 
Ta đây, Phách lối, Đâm thọc, Lộn lạo phải trái, Phô trương chức vụ, Chấp ngã khi 
nhơn… Là người đang ngồi cao chót vót trên cây nhọn, cắm giữa một rừng gươm. 
Hãy xuống và hối cải! Để mọi người tôn kính.

17. Phát ngôn rộng rãi những điều sai trái, kém phạm đạo đức, là rải độc dược vào 
không gian, sớm muộn họ và người thân của họ sẽ hít phải!

18. 
Không nên nhớ lỗi những người đã qua cõi đời khác! Mà nên tưởng niệm những 
công lao đóng góp với đời với đạo của họ lúc sanh tiền. Tâm niệm tốt như thế là đời 
sống của bạn có đạo đức!

19. 

Bạn không phải là người lãnh đạo cao nhất của một tổ chức, bạn đang có mặt trong 
một nơi khách lạ đông đảo! Bạn nói: Bạn là Lành đạo cao nhất! Đừng vội mừng 
lời bố láo nầy sẽ không ai biết! Chính bạn là người khách thấp hèn xấu nhất trong 
những người khách

20. 

lòng Bi của người Tăng Sĩ Phật Giáo, (Tỳ Ni)
Cho đến việc vào nhà xí, họ cũng không quên cầu nguyện: Trong nhà xí, xin nguyện 
cho chúng sanh, xả bỏ lòng Tham Sân Si, dứt trừ các ác pháp. (các pháp bất thiện gây 
ra tội ác) Và họ Nguyện –Án Ngận Lỗ Đà Da Tóa Ha. (3L.) 

21. 

lòng Bi của người Tu Phật, (Tỳ Ni) 
Sáng sớm vừa thức dậy thả đôi chân xuống mặt đất họ cũng nguyện: 
Từ giờ nầy cho thẳng đến tối (lúc trở lại giường), tôi xin nguyện cho tất cả chúng 
sanh, nếu chẳng may tan nát hình hài khi ở dưới chân tôi! Liền khi đó, kính xin 
nguyện (người) sanh về cõi an lạc! Và họ nguyện - Án Dật Đế Luật Ni Tóa Ha. (3L)

22. 

Phân biệt chánh tà, 
Bạn nghe ai đó giảng nói Pháp Kinh của Phật Giáo: 
Có chứng minh từ các bản kinh, và lý giải không xen tạp nhiều lời công kích bóng 
gió! Chỉ thuần lý nghĩa cao siêu của Phật kinh. Thì bạn nên nghe! Nên học! Phô 
trương nhân ngã, thêu dệt bươi móc, bạn nên xóa bỏ! Chính thị là Tà Sư! Kẻ ấy đang 
thủ lợi và đang phá hoại Giáo Pháp của Phật.

23. Lời nói ác buông ra. Ác tuy vô hình, nhưng nó bay còn nhanh hơn viên đạn!

24. 
Sách nhiễu vay mượn khế ước nhà cửa! Người ấy đang lẫn tránh hai chữ Vô Thường! 
Chẳng may “Vô Thường” lâm đầu! Hậu quả tê điếng cho cả hai “Hảo Tâm và Bất 
hảo tâm”!

25. Với tâm không toàn thiện mà lấy tiền của người! Dù với tiêu đề “Gieo Phước” Chủ 
nhân nầy là người khách đang thầm lặng đi đến cõi “Vô Môn”!

Trung ngôn nghịch nhĩ lợi ư hành vậy! nguyện cầu tất cả những tâm điên đảo 
sớm được thanh tịnh.

Mùa An cư PĐ 2638. PnB 2558.Vl.8493. Giáp ngọ (Tl 2014)

Đức Phật Thích Ca 
Mâu Ni, Bổn Sư của 
chúng ta, đấng giác 
ngộ hoàn toàn, phạm 

hạnh đã hoàn mỹ, khinh an trên 
đường giải thoát, khi còn tại 
thế vẫn “sống độc cư Thiền tịnh 
trong ba tháng, không tiếp một 
ai, ngoại trừ người ‘hộ thất’ đem 
đồ ăn đến”. Sau nầy trong thời 
kỳ Chánh Pháp, khi đầy đủ Tam 
Bảo với hàng đệ tử là các bậc 
Thánh Tăng, nhưng hằng năm 
Đức Thế Tôn vẫn hằng ngày đi 
khất thực và cùng chúng đệ tử an 
cư ba tháng.

An cư Thiền tịnh rất cần thiết và 
quan trọng trong tiến trình tu tập 
của Tăng già, cho nên từ đó đến 
nay vẫn được duy trì liên tục. Vì 
suốt trong chín tháng trời “một 
bát cơm ngàn nhà, thân chơi 
muôn dặm xa…” vân du khắp 
chốn để hóa duyên, cũng đã tiêu 
hao năng lượng khá nhiều, nên 
đến mùa mưa, mùa côn trùng 
sinh sôi nẩy nở, Đức Phật cùng 
hàng đệ tử dừng chân, trụ lại 
một nơi để an cư, vừa thúc liễm 

thân tâm, trau giồi Giới - Định 
- Tuệ để được chứng đắc các 
Thánh quả, vừa thể hiện lòng Từ 
bi sợ dẫm đạp côn trùng, cũng 
vừa nạp lại năng lượng, thật là 
một mùa an cư với nhiều lợi lạc.

Tại Úc Châu, mùa nầy cũng là 
mùa mưa, nên Giáo Hội tổ chức 
“An Cư Kiết Đông” 10 ngày, từ 
ngày thành lập từ năm 1999 đến 
nay Giáo Hội đã tổ chức được 15 
kỳ an cư trên khắp các tiểu bang, 
năm nay khóa An Cư tổ chức tại 
Tu Viện Quảng Ðức, Melbourne, 
tiểu bang Victoria từ ngày 1 
đến 11 tháng 7 năm 2014, thay 
mặt Giáo Hội tôi xin tán dương 
công đức của nhị vị Thượng Tọa 
chánh phó trụ trì cùng quý Phật 
tử Tu Viện Quảng Ðức đã dốc 
hết toàn tâm, toàn lực để thiết 
lập đạo tràng an cư ấm cúng và 
trang nghiêm này để chư Tăng 
Ni khắp nơi trên toàn liên bang 
Úc đồng về tu học trong mười 
ngày.

Lúc còn tại thế, qua 45 mùa an 
cư chúng ta cùng suy nghiệm để 
thấy rằng, Đức Phật đã THÂN 

GIÁO một cách cụ thể cho hậu 
thế chúng ta hiểu rõ về phận sự 
an cư mà noi theo. Trong những 
thời gian an cư nầy Đức Phật đã 
áp dụng pháp quán niệm hơi thở, 
an trú chánh niệm tỉnh giác là 
nền tảng của tu tập Thiền định. 
Đức Phật đã dạy rõ, chính Ngài: 
“Với định niệm hơi thở vô, hơi 
thở ra, này chư đệ tử, Thế Tôn an 
trú nhiều trong các mùa mưa”. 
Do đó, những hành giả an cư 
cần quán niệm hơi thở, để thiết 
lập chánh niệm tỉnh giác nhằm 
điều phục phiền não, vì hơi thở 
là mạng sống của mỗi chúng ta. 
Cho nên pháp quán niệm hơi 
thở rất quan trọng đã được Đức 
Phật áp dụng và khẳng định như 
pháp hành căn bản, nhưng ngày 
nay chúng ta có thể vận dụng các 
pháp khác như: Thiền Tịnh song 
tu, tụng kinh, sám hối, niệm 
Phật, trì chú v.v…, cốt yếu là để 
cột tâm lại một chỗ hầu thiết lập 
được chánh niệm tỉnh giác, “chế 
tâm nhứt xứ, vô sự bất biện” là 
vậy!

Hiện nay tại hải ngoại trong 

HT. Thích Như Huệ

YÙ nghóa

AN CÖ
vaø Lôïi ích cuûa
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TIỂu SỬ TRưỞnG lÃO HÒA THưỢnG  THÍcH TRÍ TỊnH
(1917 - 2014)

Đại lão Hòa thượng THÍCH 
TRÍ TỊNH, thế danh Nguyễn 

Văn Bình, sinh năm Đinh Tỵ 1917, 
tại quận Châu Thành, Sa Đéc, 
trong một gia đình đạo đức vững 
chắc và kính tin Tam Bảo. Khi vừa 
mới 7 tuổi, Ngài đã phải mồ côi cả 
cha mẹ. Nhờ gieo căn lành từ nhiều 
kiếp, sớm giác ngộ cõi đời là huyễn, 
lúc 18 tuổi, Ngài đã phát nguyện 
trường trai, và 21 tuổi, 1937, tìm 
lên núi Cấm, đến chùa Vạn Linh, 
An Giang, cầu Hòa thượng húy 
Hồng Xứng, hiệu Thiện Quang 
[1895-1953] xin được thế độ xuất 
gia, được ban Pháp húy Nhựt 
Bình, hiệu Thiện Chánh, thuộc đời 
thứ 41 dòng thiền Lâm Tế Gia Phổ.
Năm 1940, trên đường cầu học 
kinh điển, trước khi ra Huế, Ngài 
Trí Tịnh đến chùa Liên Tôn, Bình 
Định vài tháng xin theo học Kinh 
với HT Huyền Ý [1891-1951]. Đến 
Huế, Ngài được cấp học bỗng, 
và xếp vào học Lớp Sơ Cấp, sau 
lên Trung Cấp và xong Cao Cấp 
Phật học năm 1945 tại Phật học 
đường Báo Quốc, Đốc giáo đứng 
lớp giảng dạy suốt 10 năm là Pháp 
sư Trí Độ [1894-1974]. Trong các 
thụy hiệu do ngài Trí Độ đặt cho 
toàn thể học chúng lớp Báo Quốc, 
Ngài được tên là Trí Tịnh. Năm 
1941 Ngài xin thọ Sa di giới tại giới 
đàn chùa Quốc Ân. 
Cuối năm 1945, do ảnh hưởng 
chiến tranh, trường An Nam Phật 
Học dời vào Tòng Lâm Kim Sơn 
ở gần Huế, Ngài Trí Tịnh được cử 
làm Giám viện Quản đốc trường. 
Tuy nhiên, sau do ảnh hưởng nạn 
đói, Trường chuyển Tăng sinh Sơ 
và Trung đẳng khoảng 40 vị, giao 
ngài Trí Tịnh đưa về Nam, và ủy 
nhiệm Ngài cùng Ngài Thiện Hoa 
[1918-1973] chăm lo sự tu học tiếp 
tục cho số Tăng sinh nầy. Lúc đầu 
quý Ngài gởi Tăng sinh Báo Quốc 
tạm ở tại chùa Vĩnh Tràng, Mỹ 

Tho. Ngài Trí Tịnh về trụ chùa Kim 
Huê, Sa Đéc. 
Ngày 19 tháng 6 năm 1945, ngài 
Trí Tịnh được thọ Tỳ kheo và Bồ 
Tát giới tại Đại Giới đàn tổ chức tại 
chùa Long An ở Sa Đéc, do Ngài 
Chánh Quả làm Đàn Đầu.
Qua năm 1946, bị thời cuộc làm 
phân tán, Ngài Trí Tịnh và Thiện 
Hoa về chùa Phật Quang ở quận 
Trà Ôn, Vĩnh Long, lập trường 
Phật Học Phật Quang. Ngài Thiện 
Hoa làm Giám đốc, còn Ngài Trí 
Tịnh làm Đốc giáo kiêm Giáo thọ.
Cuối năm 1946, an ninh ở địa 
phương không được ổn định, 
trường phải dời về tạm trú trong 
chùa Vạn Phưóc ở Phú Lâm (Chợ 
Lớn). Năm 1948, ngài Trí Tịnh 
cùng ngài Huyền Dung (1918- 
2014) thành lập trường Liên Hải 
Phật Học tại chùa Vạn Phuớc, do 
ngài Trí Tịnh làm Giám đốc, và 
ngài Huyền Dung [1917-2014] làm 
Đốc giáo. Qua 1950, ngài Trí Tịnh 
có bệnh phải đi dưỡng bệnh và 
tịnh tu ở chùa Linh Sơn, Vũng Tàu. 
Năm 1951, sau khi Ngài Thiện 
Hòa với sự hiệp ý của các pháp 
lữ Huyền Dung, Trí Hữu [1912-
1975], Trí Tịnh, đã sáp nhập 3 Phật 
học đường Liên Hải, Mai Sơn, Sùng 
Đức thành Phật học đường Nam 
Việt, tại chùa Ấn Quang. Từ đó 
đến 1956, Ngài Trí Tịnh tham gia 
Ban Giảng huấn và giảng dạy cho 
Lớp Cao Đẳng Phật học, có Tăng 
sinh như Tắc Phước, Từ Thông, 
Thanh Từ, Thiền Định, Huyền Vi, 
..luôn ngài Hòa thượng Thích Như 
Huệ, đang là Hội Chủ GH Úc châu
Năm 1953, ngài Trí Tịnh khởi công 
xây dựng chùa Vạn Đức, Thủ Đức, 
và năm 1955, sáng lập Cực Lạc 
Liên Hữu tại đây do Ngài làm Liên 
trưởng, ngài Huệ Hưng [1917-
1990] làm Liên phó.
Năm 1957, ngài Trí Tịnh được cử 
làm Trị Sự phó kiêm Trưởng ban 

Giáo dục Giáo hội Tăng già Nam 
Việt. Đồng thời, hợp tác với các 
ngài Thiện Hoa, Thiện Hòa mở 
các khóa Như Lai Sứ Giả tại chùa 
Pháp Hội, chùa Tuyền Lâm, chùa 
Dược Sư… để đào tạo cán bộ Trụ 
trì và Giảng sư cho Giáo hội. Năm 
1959, trong Đại hội Giáo hội Tăng 
già toàn quốc Việt Nam kỳ II, ngày 
10-11/9/1959 tại chùa Ấn Quang, 
ngài được Đại hội suy cử làm Trị sự 
Phó Giáo hội Tăng già toàn quốc 
Việt Nam.
Những năm 1960-1969, ngài được 
thỉnh làm Giới sư, Tuyên Luật sư 
và Yết ma a xà lê cho các Đại Giới 
đàn tại chùa Ấn Quang, Pháp Hội, 
Đại Giới đàn Quảng Đức tại Việt 
Nam Quốc Tự , Giới đàn chùa Từ 
Hiếu, Huế, và tại Phật học viện 
Huệ Nghiêm, Saigon.
Năm 1962, được Hội Phật giáo 
Trung phần cung thỉnh làm Phó 
Viện trưởng Phật học Viện Trung 
phần Hải Đức - Nha Trang. 
Sau biến cố 1963, ngài Trí Tịnh làm 
Trưởng đoàn Đại biểu Giáo hội 
Tăng già Nam Việt tham dự Đại 
hội thành lập Giáo Hội Phật giáo 
Việt Nam Thống nhất, tổ chức tại 
chùa Xá Lợi từ 30-31/12/1963 đến 
1/1/1964. Giáo Hội suy cử Ngài 
làm Tổng vụ Trưởng Tổng vụ Tăng 
sự. Năm 1966, tại Đại hội kỳ II, 
Ngài được suy cử là Chánh Thư ký 
Viện Tăng Thống đến 1968. 
Về lãnh vực giáo dục, từ 1968-
1971, Ngài giảng huấn lớp Trung 
đẳng Chuyên khoa Phật học tại 
Phật học viện Huệ Nghiêm Saigon. 
Từ 1970-1975, Giáo Hội thỉnh 
Ngài làm Khoa trưởng Phân Khoa 
Phật học tại Đại học Vạn Hạnh Sài 
gòn. Và đến 1971, GH thỉnh Ngài 
làm Viện trưởng Viện Cao đẳng 
Phật học Huệ Nghiêm [bị chế độ 
mới đóng cửa sau 30/4/1975].
Năm 1973, Ngài được cử vào 
Thành viên Hội đồng Giáo phẩm 

thời gian an cư, chư Tăng, Ni 
ít, lại địa thế quá xa xôi, mỗi vị 
mỗi nơi đều có Phật sự tại từng 
trụ xứ, nên tham gia an cư tập 
trung chỉ được 10 ngày, do vậy 
đạo tràng an cư sẽ được chư Tôn 
Đức tranh thủ truyền trao, thảo 
luận và thực hành giáo Pháp qua 
các buổi học tập, tụng niệm và 
thiền tịnh. Mục đích để quán 
chiếu nội tâm, làm triệt tiêu bản 
ngã và giải trừ nghiệp chướng, 
gạn lọc mọi dục vọng cho tâm 
được trong sáng, hóa giải các 
não phiền, tức là chúng ta đã đi 
gần nửa đoạn đường đến thoát ly 
sanh tử, giác ngộ.

Khi tâm ta thanh tịnh là đã góp 
phần xây dựng quốc độ tịnh 
theo, vì Đức Phật đã dạy: “Nhất 
thiết duy tâm tạo” “Tâm tịnh 
quốc độ tịnh” “Tâm bình thế giới 
bình”. Khi tâm được thanh tịnh 
thì sẽ hiểu rõ được rằng: “Nếu 
không có niềm vui chân thật bên 
trong, thì mọi tiện nghi vật chất 
bên ngoài chỉ là suối nguồn đau 
khổ” niềm vui chân thật chỉ có, 
khi biết hướng về tâm linh và 
tu học Phật Pháp, đó là một lối 
hưởng thụ cao đẹp nhất, như vậy 
là mọi tiện nghi vật chất khó có 
thể cám dỗ ta được, tức là ta đã 
phần nào giải thoát.

Mặc dù Đức Phật khuyên đệ tử, 
mỗi người nên đi về một hướng 
để hoằng pháp độ sanh, nhưng 
cần phải ý thức rằng, khi ta chưa 
chứng A La Hán thì sẽ không 
tin vào tâm của ta được, vì tâm 
vô thường có thể còn xấu, khi 
xấu sẽ tác động cho người khác 
theo hướng xấu, khiến cho họ 
bị đọa lạc, là phạm tội phá pháp. 
Một khi tâm chưa an tịnh sẽ dễ 
bị lệch lạc trong việc tu hành và 
truyền bá giáo pháp. Do vậy Đức 

Phật mới chế pháp cấm túc an 
cư, bắt buộc các Tỳ kheo trong 
mùa an cư phải ở yên một chỗ tu 
hành. Vì vậy, việc tác pháp an cư 
trở nên quan trọng, có giới luật 
đàng hoàng, nếu ai muốn thăng 
tiến cần tuân thủ nghiêm ngặt.

Khi Đức Phật còn tại thế, sau 
mỗi mùa an cư các Tỳ-kheo đều 
thăng tiến về tâm linh, có rất 
nhiều vị chứng đắc các Thánh 
quả. Chúng ta ngày nay trong 
thời kỳ Mạt Pháp thực hiện phận 
sự an cư, tuy không chứng đắc 
như thời Chánh Pháp, nhưng 
nhờ nương đức tu tập của đại 
chúng, thường chia sẻ và nhắc 
nhở cho nhau mà giới hạnh tròn 
đầy, phước huệ tăng trưởng, đạo 
lực phát sinh và có được sự an 
lạc. Như vậy an cư chính là thiết 
lập được sự truyền thông giúp 
thanh tịnh và bình an cho đại 
chúng.

Muốn được thanh tịnh an lạc 
trọn vẹn và lâu dài, mỗi chúng 
ta phải thực hành theo lời Phật 
dạy:

* Chuyên tâm trì giới
* Tôn trọng pháp luật
* Sống tốt với mọi người
* Sống chân thật, đơn giản, thực 
hiện lục hòa
* Tùy duyên, ít muốn, biết đủ,  
tự lập
* Quan tâm đến tha nhân và 
chia sẻ cùng nhau… chúng ta sẽ 
rất an nhiên tự tại, không thấp 
thỏm, lo âu, sợ sệt, mạnh dạn 
dựng xây những điều tốt đẹp. 
Mùa an cư là cơ hội thù thắng 
nhất để mỗi chúng ta hun đúc lại 
hạnh nguyện cao đẹp ban đầu, 
bồi dưỡng thêm phước đức, nội 
lực. Nên sách tấn và tạo cơ hội 
cùng nhau an cư để duy trì pháp 

thân của từng vị và mạng mạch 
của Như Lai. Đó là nhiệm vụ 
của người con Phật, đặc biệt là 
Trưởng Tử Như Lai.

Trong mùa an cư, mùa tịnh ng-
hiệp của Tăng già, các Phật tử 
tại gia cũng nên giữ tâm niệm an 
cư để tương thông với chư Tăng, 
nếu ai thu xếp được có điều kiện 
tốt thì nên tòng chúng an cư hay 
phát tâm cúng dường hộ pháp 
theo khả năng của mình, đó 
chính là nhịp cầu giúp cho quý 
vị có cơ hội tu học được với hàng 
Tăng sĩ và chia sẻ được thành 
quả tốt đẹp của quý Ngài. “Nếu 
Hạ lạp trang nghiêm đời Tu sĩ, 
thì An cư tạo năng lượng dẫn đến 
Đạo Bồ Đề”

Tóm lại, “thanh tịnh tự tâm” và 
“thân giáo” là quan trọng nhất, 
do vậy tinh thần an cư được 
chính Đức Phật lập ra và thực 
hiện một cách nghiêm túc nhằm 
để bảo toàn mạng sống cho các 
Tỳ kheo, tạo một thời gian nghỉ 
ngơi cần thiết, vừa bồi dưỡng 
đạo hạnh vừa bảo toàn sinh 
mệnh cho các côn trùng, phát 
triển lòng từ bi. Cuối khóa an cư 
sẽ có một buổi trang điểm cho 
nhau qua lễ “Tự Tứ” tự nhận lỗi 
và chỉ lỗi cho nhau để hoàn thiện 
tự thân và xây dựng một Tăng 
đoàn thanh tịnh, hòa hợp, mô 
phạm, từ đó mỗi vị an cư hoàn 
mãn sẽ có được nhiều nội lực, 
phước đức tròn đầy, với một tâm 
trạng phấn khởi đầy niềm an lạc. 
Đây là thời điểm ruộng phước 
có rất nhiều phù sa nhất, cơ hội 
thù thắng cho hàng Phật tử tra-
nh thủ phát tâm gieo trồng bằng 
việc cúng dường, hộ pháp, tu tập 
theo, thì sẽ gặt hái được nhiều 
kết quả tốt đẹp.

Trường Hạ Quảng Ðức, Melbourne, Úc Châu tháng 7 năm 2014
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Trung ương. Và ngày 5.7.1973, làm 
Chủ tịch Hội đồng phiên dịch Tam 
tạng thuộc Viện Tăng Thống GH-
PGVNTN. Cũng năm 1973, tại Đại 
hội Trung ương kỳ 4, Ngài được 
Giáo Hội tấn phong giáo phẩm 
Hòa thượng và được suy cử đảm 
nhiệm Đệ nhị Phó Viện trưởng 
Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam Thống nhất.
Cuối năm 1974, Hòa thượng Trí 
Tịnh được cố Hòa thượng Thích 
Thiện Hòa [1907-1978] cử làm Cố 
vấn Hội đồng Quản trị Tổ đình Ấn 
Quang và các cơ sở trực thuộc Tổ 
đình. Năm 1980, Ngài được GH 
thỉnh làm Tuyên Luật Sư cho Đại 
Giới đàn Thiện Hòa tổ chức tại 
chùa Ấn Quang.
Tuy nhiên, trong vài năm trước 
1981, và đặc biệt tại Đại hội 
17/11/1981 tổ chức ở Hà Nội do 
Chính quyền CSVN sau 1975 áp 
đặt, Trưởng lão Thích Trí Tịnh, 
cũng như vài vị giáo phẩm cao 
cấp khác lúc ấy bắt đầu rời xa Viện 
Hóa Đạo GHPGVNTN, để thuận 
theo thời thế, đảm nhận các chức 
vụ của Giáo Hội Phật Giáo Việt 
Nam. Đây là Giáo Hội, mà theo xác 
nhận của ông Đỗ Trung Hiếu, Uỷ 
viên Tôn giáo vận được Nhà Nước 
CSVN chỉ định thực hiện [cái gọi 
là] “thống nhất Phật giáo” để nặn 
ra một tổ chức [xin trích] “do bàn 
tay Đảng Cộng sản Việt Nam xuy-
ên suốt quá trình thống nhất để 
nắm và biến Phật giáo Việt Nam 
trở thành một tổ chức bù nhìn 
của Đảng” [hết trích]. Riêng Ngài 
Trí Tịnh, mấy chục năm qua, còn 
nhận vài chức vụ chính trị rất cao 
cấp, mang tính bình phong cho chế 
độ CSVN.
Mặc dù bận rộn nhiều công việc 
Phật sự cho các Giáo hội, Đại lão 
Hòa thượng Trí Tịnh vẫn dành 
nhiều thời gian để dịch kinh và 
giảng kinh. Những tác phẩm Hòa 
thượng đã biên soạn, phiên dịch và 
phổ biến gồm: 1. Kinh Pháp Hoa; 2. 
Kinh Hoa Nghiêm; 3. Kính Đại Bát 

Niết Bàn; 4. Kinh Đại Bát Nhã; 5. 
Kinh Đại Bảo Tích + Kinh Đại Tập; 
6. Kinh Phổ Hiền hạnh nguyện; 7. 
Kinh Địa Tạng; 8. Kinh Tam Bảo; 
9. Kinh Ma ha Bát nhã; 10. Phạm 
Võng kinh, phẩm Tâm địa pháp 
môn Bồ tát giới bổn; 11- Tỳ kheo 
giới bổn; 12. Kinh Pháp Hoa cương 
yếu; 13. Kinh Pháp Hoa thông ng-
hĩa; 14. Cực Lạc liên hữu tập; 15. 
Đường về Cực Lạc; 16. Ngộ tánh 
luận.; 17. Thiền Tịnh Quyết Nghi; 
18- Văn Phát nguyện tu thập thiện; 
19- Pháp Hoa Cương yếu; 20- Ngộ 
Tánh Luận … [danh sách chưa đầy 
đủ].
Hôm nay, nhân ngày Giáo Hội Úc 
châu chúng ta thường niên huý kỵ 
Bốn Đời Tăng Thống của GHP-
GVNTN, mà thời gian hóa đạo của 
4 Ngài trải dài suýt soát 100 năm 
trên đất nước Việt Nam [kể từ 1910, 
năm 2 vị Đệ Nhất và Đệ Nhị Tăng 
Thống đến trước Tổ Vĩnh Gia tại 
Giới đàn chùa Phước Lâm Quảng 
Nam để thọ Cụ túc giới đến mồng 6 
tháng 6 năm 2008, năm Đức Đệ Tứ 
Tăng Thống Thích Huyền Quang 
viên tịch trong hoàn cảnh còn đang 
bị quản thúc bỡi Lệnh Chỉ Định Cư 
Trú do Chủ Tịch UBND thành phố 
HCM ký gần 26 năm trước, vào 
ngày 17/2/1982, chưa hề có lệnh 
hủy bỏ], chúng ta cũng tưởng niệm 
sự viên tịch 100 ngày trước đây 
[28/3/2014] của Trưởng Lão Hòa 
thượng Thích Trí Tịnh, 98 tuổi và 
69 Tăng lạp, với vô lượng công 
đức tu học và hành đạo của vị Cựu 
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tăng Sự 
và Đệ Nhị Phó Viện Trưởng Viện 
Hóa Đạo suốt 17 năm từ 1964 đến 
1981, mà cũng là vị Pháp sư phiên 
dịch quan trọng nhất trong 70 năm 
qua, đã chuyển ngữ nhiều nhất về 
số lượng các Kinh điển đại thừa từ 
Hán văn ra Việt ngữ.
Năng lực nhận thức về chính trị 
yếu kém, đơn giản, hay cụ thể 
không thể hiểu rõ hết mọi bản sắc 
bạo tàn, chuyên chế, vọng ngoại, 
vong thân bán nước, đày đọa dân 

chúng, dẫn dắt quê hương đắm sâu 
vô vũng lầy chiến tranh tàn khốc, 
kéo theo hàng vạn hàng triệu chết 
chóc cho dân chúng, tiêu tan sụp 
đổ cho quê hương Việt suốt 70 năm 
qua, của mọi chế độ, mọi chủ nghĩa 
chính trị, luôn cả cái chế độ tệ hại 
nhất đang cầm quyền 39 năm qua 
ở toàn cõi Việt Nam, là một yếu 
điểm chung của khá đông chức sắc 
các tôn giáo tại Việt Nam, hơn 100 
năm qua, không riêng Đức Đại lão 
Hòa thượng Thích Trí Tịnh. 
Toàn thể Tăng Ni Phật tử hôm nay 
nhân chính thức cử hành ngày 
Hiệp kỵ hằng năm tri ân Bốn Đức 
Tăng Thống của GHPGVNTN, 
chúng ta không quên nhắc nhở 
đến đức hạnh tu hành, và công đức 
hoằng dương chánh pháp qua việc 
giảng dạy và phiên dịch rất vĩ đại 
suốt 75 năm hoằng hóa của Hòa 
thượng Thích Trí Tịnh, bậc Tôn túc 
giới hạnh trang nghiêm, học hạnh 
kiêm ưu hàng đầu trong Tăng già 
Việt Nam thế kỷ XX. 
Những thố ngộ khác thuần túy 
mang tính thế tục, của Ngài Trí 
Tịnh, và của bao nhiêu người khác 
của mọi thành phần dân chúng và 
đẳng vị xã hội, kể cả những người 
cao cấp nhất, hay tưởng là thông 
thái nhất, về các khúc quanh lịch 
sử của dân tộc Việt Nam trong thế 
kỷ XX, hoàn toàn do ngoại nhân 
khống chế, lèo lái và lừa đảo, nhằm 
xua đẩy dân tộc Việt Nam vào thế 
tiêu vong chủ quyền, sụp đổ luân 
thường đạo lý, mà hàng Tăng Ni 
Phật tử dù rất thương dân yêu 
nước, hoàn toàn không thể chủ 
động và đoán định được. 
Bao nhìêu dòng nước tang thương 
biến động đã chảy qua cầu, xin hãy 
để lịch sử thẩm định.
[Phần tiểu sử và vài nhận xét trên 
đây là do chúng tôi, Tỳ kheo Thích 
Quảng Ba, thừa lệnh Tăng sai của 
GHPGVNTN-Hải ngoại tại Úc 
đại lợi-Tân tây lan, tổng hợp và 
kính ghi. Melbourne 5/7/2014]

Nhân mùa An Cư Kiết 
Hạ mười ngày từ 01 
đến 11/07/2014 của 
Giáo Hội Phật Giáo 

Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại 
(GHPGVNTNHN) tại Úc Đại 
Lợi - Tân Tây Lan, do thầy Hóa 
chủ Tu Viện Quảng Đức- Mel-
bourne tổ chức. Chư Tăng Ni 
phải gác lại mọi Phật sự chùa 
mình, phấn chấn hướng về đạo 
tràng tu tập, ngỏ hầu có thêm 
năng lượng để việc hành đạo 
được lợi lạc hơn. Quý Ngài câu 
hội về đây để cùng nhau sách tấn 
tu học theo tinh thần lục hòa, 
tình sư đệ pháp lữ và cao trọng 
hơn cả là tình đạo pháp. Không 
khí tu học tươi nhuận hài hòa 
của đại chúng như làm sống dậy 
hình ảnh Tăng đoàn thời Phật 
còn tại thế của 2600 năm về 
trước tại pháp hội Linh Sơn như 
lịch sử còn ghi lại đầy đủ dấu ân 
vàng son trong thời Chánh pháp.

Hình ảnh nổi bật của những chiếc 
y vàng thanh thoát trên thân các 
vị trưởng tử Như Lai trong buổi 
lễ khai mạc sáng sớm đẹp trời 
Thứ Hai ngày 01/07/2014, vào 
giờ tập chúng kiết giới An Cư 
tại Phật điện ngôi già lam Quảng 
Đức, như những cánh thiên y 
từ cõi trời Đâu Suất phủ che hội 
chúng làm râm bóng từ cho cả 
những người có mặt và những vị 
ẩn mặt. Qua Pháp đối thú An Cư 
của Chư Tăng hiện rõ sự tự do 
bình đẳng, tôn thống, dung dị, 

từ hòa, khiêm cung, nhẩn thuận 
của người xuất gia thật cao đẹp 
quá, thân thương quá, và cũng 
cao thượng biết bao! Đối thú có 
nghĩa là hai vị Tăng giáp mặt với 
nhau ghi nhận (nhập chúng an 
cư) tin tưởng, gởi trao mà người 
đối thú xin vị kia làm chứng 
cho mình được nương nhờ ngôi 
già lam ở trong chúng, sách tấn 
nhau tu học. Hai vị Trưởng Lão 
được Đại Tăng cung thỉnh làm 
người đối thú nhơn. Trước tiên, 
vị ít tuổi hạ tới trước vị niên 
trưởng lễ xuống một lạy rồi quỳ 
bạch: Bạch Đại Đức một lòng 
nghĩ cho tôi Tỳ Kheo (nói pháp 
danh, pháp hiệu) nay nương (A, 
B, C) Tăng già lam xin nhập hạ 
An Cư (3 lần) xong lạy 3 lạy, rồi 
quỳ lên cho vị kia đối thú cũng 
bạch giống như vậy. Tiếp đó, hai 
vị được mời ngồi vào bàn lần 
lượt nhận (mỗi lần 3 vị) đối thú 
cho tới người cuối cùng. Trong lễ 
khai chung bảng sau cùng theo 
đúng thiền môn qui củ, đây cũng 
là một pháp hành quan trọng 
mà hàng Tăng Ni cần phải duy 
trì để giữ gìn nề nếp tôn phong. 
Vị Thiền chủ bước theo sau 
một Thầy bưng khay lễ đến chỗ 
chung bảng dừng lại, xá chuông 
(bảo chúng) 3 xá, kế nhịp vào 
chuông 3 tiếng nhỏ, Ngài đọc bài 
kệ thỉnh chuông:

Nguyện tiếng chuông này vượt 
ngoài Pháp giới
Núi Thiết Vi u ám thảy đều nghe

Nghe chuông ngân tâm tịnh 
chứng viên thông
Hết thảy chúng sanh thành 
Chánh giác

Nghe chuông ngân lòng nhẹ lâng
Trí huệ phát Bồ để tâm
Lìa Địa ngục, thoát lửa hầm
Nguyện thành Phật độ chúng 
sanh

PHÁ ĐIA nGục cHƠn 
nGÔn:
Án già ra đế dạ Ta bà ha (3 lần)

Thúc 3 tiếng chuông, Thầy đọc 
tiếp lời Pháp ngữ: 

Ôi! diệu âm không trổi
Đạo mầu khó nảy sanh
Pháp ngữ không nêu rõ
Đèn thuyền không sáng tỏ
Nay xin khai chuông bảng

Cái chuông tròn chừ cái bảng 
vuông
Chín Châu những cõi dứt suy 
lường
Vang vang vời vợi hướng âm vọng
Muôn thuở thiền môn tuyển Phật 
trường

Ba lần chuyển Pháp trí huệ khai
Dứt lìa sanh tử tọa liên đài
Con nay đảnh lễ Đại y vương
Thân tâm thanh tịnh hướng Phật 
đài

Và đoạn cuối bài kệ:

Mười phương ba đời bảy Đức 
Như Lai1

1 - Bảy Đức Như Lai:1. Đa Bảo Như Lai; 2. 

H T .  T h í c h  B ả o  l ạ c
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Cùng tám mươi tám Phật trên 
liên đài2

Chúng sanh mười địa mong dứt 
khổ
Chín cõi mười loài thoát trần ai

nam Mô chuyển luân Vương 
Bồ Tát (3 lần)

Một hồi chuông, câu qua bảng, 
chuông trống Bát nhã….

Đây là thời diểm quan trọng 
thỉnh Phật cùng Thánh chúng 
câu hội đạo tràng chứng minh 
mùa An Cư của đại chúng được 
thập phần viên mãn. Khung cảnh 
trang nghiêm thanh tịnh của đạo 
tràng cho đến môi trường chung 
quanh ngôi phạm vũ (chùa) như 
toát ra sức sống thuần khiết an 
lành, hòa nhập cùng với hơn 
trăm người tuân giữ ba nghiệp 
Thân, Khẩu, Ý và bốn oai nghi: 
Đi, Đứng, Nằm, Ngồi phải theo 
đúng phép tắc của nhà mô phạm.

Mỗi ngày 10 thời khóa hành trì 
miên mật: Tọa Thiền, Công Phu, 
Đại Bi Sám Pháp, Lương Hoàng 
Sám, Thọ trai. Quá đường, Kinh 
hành niệm Phật, Tịnh độ, Thảo 
luận Phật pháp (2 lần) sáng tối 
và tọa thiền buổi tối. Đây là 
khoảng thời gian vận dụng tối 
đa vào việc tu tập.

Cho nên mỗi hành giả đều nỗ lực 
tinh tấn, vì mười ngày này được 
kể như tương đương ba tháng, 
nên những vị Tăng Ni tham dự 
khóa tu tính bằng một tuổi Hạ. 
Do hoàn cảnh ở đây khác hẳn 
bên nhà; Các vị trụ trì rất bận 
rộn công việc Phật sự nên dành 
được thời giờ cùng đến tu học 
chung quả thật là công đức vô 
lượng. Các vị đến chia sẻ kinh 
Bảo Thắng Như Lai; 3. Diệu Sắc Thân Như 
Lai; 4. Quảng Bác Thân Như Lai; 5. Ly Bố Úy 
Như Lai; 6. Cam Lồ Vương Như Lai; 7. A Di 
Đà Như Lai
2- Tám mươi tám Phật theo nghi thức hồng 
danh Sám hối mà các chùa thường lạy mỗi 
nửa tháng một kỳ xưa nay.

nghiệm của mình với đại chúng 
là điều vô cùng cao quý như đàn 
con xa cha mẹ nay có dịp trở về 
quy tụ dưới mái ấm tình thương 
của gia đình, được sự chở che 
sách tấn của các bậc Thầy, đàn 
anh, và huynh đệ.

Phần sau viết tặng hai huynh đệ 
Tu Viện Quảng Đức, Thầy Tâm 
Phương và Thầy Nguyên Tạng:

Thu đã sang rồi ai có hay
Cỏ cây thay áo dáng thân gầy
Lá vàng lác đác lìa rơi rụng
Tiếc nuối vờn lên thoảng gió bay

Thu đã sang rồi huynh có hay
Sắc thân tàn lụn những tháng 
ngày
Tâm tư phờ phạc so đo tính
Níu kéo được nào vụt tầm tay

Thu đã sang rồi đệ có hay
Lớp lớp bồi thêm tuổi Hạ dày
Tác cao hạnh cả chừng như đã
Tóc bạc da mồi tệ hại thay

Thu đã sang rồi tỉ có hay
Nương thân vào chốn cửa Không 
này
Khỏa khuây Kinh kệ tu hạnh xả
Mặc cuộc phù vân mãi vần xoay
Thu đã sang rồi muội có hay
Tổ Thầy trông cậy những ai đây
Này huynh, này đệ, này tỉ muội
Đạo pháp chung lòng quyết dựng 
xây

Thu của năm nào thu vẫn đây
Núi non đồng nội khắp Đông Tây
Thôn trang phố thị cùng vũ trụ
Lững thững lưng trời xám sắc 
mây.

“Đạo pháp chung lòng quyết 
dựng xây” là câu thơ thứ tư 
đoạn bốn ở trên cũng là lời chúc 
nguyện hai Thầy vững trụ trong 
ngôi nhà Chánh pháp của Như 

Lai. Hồi hướng công đức dấn 
thân hy sinh cho đạo, cho đời 
và nhất là Giáo Hội của thế hệ 
Trụ trì sư huynh; Và nay tiếp 
nối kế tục trách nhiệm của sư đệ 
Thượng Tọa Nguyên Tạng thay 
thế Trụ trì ngôi già lam Quảng 
Đức. Ở đây, bút giả xin nhắc 
lại cặp câu đối đề tặng nhân lễ 
Khánh thành Tu Viện Quảng 
Đức năm 2003 trước tiền đình 
Chánh điện nguyên văn như sau:

Quảng khai phương tiện như thị 
văn, như thị tư như thị tu trì

Đức nhiếp hàm linh chân thật 
ngữ, chân thật ý, chân thật hành 
nghi.

Nghĩa là:

Quảng phương tiện khai môn vô 
lậu học
Văn Tư Tu chân thật Pháp nhiệm 
mầu
Đức độ sanh niệm đầu tịnh ba 
nghiệp
Thân, Khẩu, Ý ứng hiệp với hành 
nghi

Cũng xin hồi hướng công đức 
Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni và 
quý Phật tử tùng Hạ đã ban rải 
Từ bi và tâm bao dung của quý 
Ngài và quý vị mà đạo tràng tu 
học của Chúng xuất gia và tại gia 
kỳ này có thêm được nhiều năng 
lượng cần thiết cho sự tu tập.

Nguyện cầu Phật lực mười 
phương chứng minh gia hộ cho 
tất cả những người đệ tử xuất 
gia của Đức Phật hoàn thành sứ 
mạng hoằng Pháp lợi sinh, và 
các Phật tử tùng hạ được nhiều 
Pháp lạc, tâm Bồ đề kiên cố và 
mãi mãi là đệ tử của Tam Bảo. 
Đồng cầu nguyện Pháp giới 
chúng sanh đều thành đạo quả.

Melbourne ngày, 04/07/2014

Ai trong chúng ta cũng đã 
có hơn một lần ra đi. Có 
người đi xa mà cũng có 

lắm người đi gần, nhưng đi là 
một điều có thật, thể hiện của 
một trong bốn động tác của sự 
đi, đứng, nằm và ngồi. Trong 
bốn động tác nầy có lẽ nằm 
thuộc động tác chiếm nhiều thời 
gian nhất, ít ra cũng 8 tiếng đồng 
hồ trong mỗi ngày. Còn đi, đứng 
và ngồi thì sao? Nếu chia cho cả 
ba động tác trên ra đều nhau thì 
mỗi loại cũng chiếm đến 8 tiếng 
đồng hồ, nhưng mấy ai thực hiện 
việc nầy được đều đặn như vậy. 
Có thể động tác nầy nhiều hay 
ít hơn động tác kia hoặc ngược 
lại động tác kia ít hơn động tác 
nầy. Nằm và ngồi cũng như đứng 
đều ở thể tĩnh, nghĩa là không di 
chuyển, còn đi là động tác luôn 
chuyển động. Nếu tính thời gian 
một năm là 365 ngày, mỗi ngày 
đi 8 tiếng đồng hồ, thì mỗi năm 
có số giờ đi là: 365 x 8 = 2.920 
giờ. Cứ thế mà nhân lên cho số 
tuổi tác thì chúng ta sẽ biết được 
đã đi bao nhiêu giờ và bao nhiêu 
cây số trên đoạn đường sinh tử 
của mình rồi.

Ở đây không phải làm thống kê 
cho một cuộc lữ hành, nhưng 
trong cuộc sống nầy có mấy ai 
quan tâm về việc nầy. Vì đa phần 
chúng ta đều quan niệm rằng: 
Hãy để cho thời gian đến và đi tự 
nhiên như những gì là tự chính 
nó, đâu phải cần quan tâm đến 
làm gì. Tuy nhiên, nếu đứng về 
phương diện toán học cũng như 
phân tích học thì người ta cũng 
nên làm việc ấy để thử nghiệm về 
bản tâm của mỗi người. Vì chính 
thời gian là thước đo chính xác 
về tự thân của mỗi con người 
của chúng ta vậy.

Có những chuyến lữ hành 
không định hướng, nhưng rồi 
cũng phải trôi giạt đến một bến 
bờ nào đó; cũng có lắm chuyến 
đi không đến được đích, bởi 
không gian và thời gian chi phối. 
Do vậy mà có nhiều người thành 
công và cũng có lắm kẻ thất bại. 
Tất cả đều do nhân quả nhiều 
đời và nghiệp lực của mỗi người 
bị chi phối bởi tự thân của chính 
mình, chứ tuyệt nhiên không có 
ai có thể chi phối chúng ta bằng 
tự nghiệp lực của chính mình cả. 

Kể từ trước và sau năm 1975 đã 
có không biết bao nhiêu chuyến 
ra đi như vậy. Có người thành 
công và cũng có nhiều người 
không may đã ra người thiên cổ. 
Điều nầy chẳng ai mong muốn, 
nhưng đó là một sự thật. Cũng 
nhờ những chuyến ra đi như 
thế, vì hoàn cảnh nầy hay hoàn 
cảnh khác mà ngày nay người 
Việt chúng ta có mặt khắp năm 
châu bốn bể trên quả địa cầu nầy. 
Được biết có gần ba triệu người 
như thế. Cũng đã có nhiều người 
đã nằm xuống và cũng có nhiều 
trẻ thơ đã sinh ra, tiếp tục con 
đường mà ông bà, cha mẹ đã cưu 
mang từ những thế hệ trước. Đây 
chính là sự truyền thừa, nối tiếp 
việc truyền tử lưu tôn ấy. Phật 
Giáo cũng kế tục con đường nầy, 
nhưng không phải là con đường 
truyền tử lưu tôn, mà là con 
đường kế thế khai lai, báo Phật 
ân đức. Chính vì cái nầy có nên 
cái kia phải có; cái nầy sinh nên 
cái khác phải sinh; cái nầy diệt 
nên cái khác phải diệt. Trong cái 
còn, có cái mất và trong cái mất 
lại có cái còn. Nhưng phàm cái gì 
có hình tướng đều phải chịu sự 

Thích Như Điển
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chi phối bởi vô thường, mà đã là 
vô thường thì căn bản của nó là 
khổ. Căn bản của khổ, do không, 
huân tập mà thành. Không ấy 
chính là vô ngã. Chỉ vì con người 
bị vô minh dẫn dắt nên mới mãi 
bị trôi lăn trong sáu nẻo luân 
hồi của đoạn đường sanh tử. 
Nếu chúng ta biết dừng, thì mọi 
vật sẽ đổi hướng. Thiện hay bất 
thiện, tất cả đều chính do chúng 
ta quyết định cả.

Tôi đã có nhân duyên qua lại 
trên quả địa cầu nầy bằng đường 
hàng không chắc cũng đã hơn 
một triệu cây số rồi. Trong 
những chuyến bay đêm, rồi 
những chuyến bay ngày quanh 
quả địa cầu nầy, tôi đã nhiều lần 
dừng chân tại Úc Châu. Một xứ 
sở mà mọi người ai cũng muốn 
đến thăm một lần cho biết. Vì 
ở đó có rất nhiều điều mà con 
người cần phải làm quen. Tôi 
quen và biết mặt không biết bao 
nhiêu người để có thể kể cho hết 
hay viết cho cùng, nhưng tôi lại 
có duyên với Tu Viện Quảng Đức 
tại Melbourne kể từ khi Thượng 
Tọa Thích Tâm Phương mới có 
mặt tại đây. Chắc cũng không 
dưới 20 năm. Trong hơn 20 năm 
ấy có biết bao nhiêu vật đổi sao 
dời, có biết bao nhiêu điều phải 
nói đến. Hai mươi năm là một 
chuỗi thời gian tuy ngắn với một 
thế kỷ, nhưng rất dài đối với một 
kiếp nhân sinh. Từ ngôi chùa 
nhỏ, đổi qua ngôi trường học. 
Rồi từ trường học biến thành 
chánh điện của một ngôi chùa. 
Rồi Tăng xá, trai đường, bảo 
tháp v.v... tất cả đều do nhân 
duyên hòa hợp mà thành tựu.

Nhân lễ Khánh Thành Tu Viện 
Quảng Đức vào tháng 10 năm 

2003, tôi có để ý đến một tu sĩ 
đọc bản dịch sang tiếng Anh 
phần lược dịch chương trình 
hành lễ cũng như diễn văn khai 
mạc lễ khánh thành. Sau buổi lễ 
Thầy Tâm Phương giới thiệu cho 
tôi biết rằng đó là Thầy Nguyên 
Tạng, bào đệ của Thầy ấy. Tôi rất 
vui, vì thấy trong một gia đình có 
đến 3 người đi xuất gia (kể cả Sư 
Cô Tâm Vân, trụ trì Chùa Thiên 
Long, Sài Gòn). Tôi nhìn thấy 
một tương lai sẽ rạng rỡ ở xứ Úc. 
Vì sẽ có nhiều người trẻ giỏi gi-
ang như Thầy Nguyên Tạng và 
có khả năng nói trôi chảy ngoại 
ngữ như vậy sẽ dễ hội nhập và 
phát triển tại xứ Úc nầy. Từ đó 
tôi cũng vui lây và làm quen với 
Thầy Nguyên Tạng kể từ lúc nào 
không biết. Từ những việc viết 
lời giới thiệu sách của Thầy ấy 
dịch từ tiếng Anh sang tiếng 
Việt, rồi những chuyến hoằng 
pháp tại Hoa Kỳ, Canada hay Âu 
châu... Dù ở đâu, tôi cũng được 
Thầy trợ duyên ở nhiều phương 
diện khác nhau. Rồi trang nhà 
Quảng Đức cũng chính là nơi 
giao lưu nhiều vấn đề về việc 
đăng tải thông tin cùng bài vở, để 
rồi tôi hay liên lạc thường xuyên 
với Thầy Nguyên Tạng hơn.

Mùa An Cư Kiết Hạ kỳ thứ 15 
của Giáo Hội Úc Châu năm 2014 
nầy được tổ chức tại Tu Viện 
Quảng Đức. Nhân việc chư Tôn 
Đức Tăng Ni câu hội về đây để 
kiết giới trường, một buổi lễ 
chính thức tấn phong Đệ Nhị 
Trụ Trì TV Quảng Đức cho Thầy 
Nguyên Tạng qua sự tin tưởng 
của Thượng Tọa Thích Tâm 
Phương, là một dấu mốc lịch 
sử của Tu Viện Quảng Đức tại 
Melbourne nói riêng cũng như 
nước Úc nói chung. Điều nầy 

đã đánh dấu một chặng đường 
đi gian khổ suốt hơn 20 năm 
qua, nhưng Thầy Tâm Phương 
đã có người nghiêng vai đỡ lấy 
gánh nặng ấy. Quả là điều hữu 
phước. Vì cũng có nhiều bậc 
Tôn Túc khi lớn tuổi cũng muốn 
có người trao truyền, nhưng kẻ 
sẵn sàng nghiêng vai ra gánh vác 
thì không có. Phước báu nầy có 
được, xin chia sẻ niềm vui hoằng 
pháp nơi xứ người của Thượng 
Tọa Tâm Phương.

Ở Úc Châu, Đại Lão Hòa Thượng 
Thích Như Huệ, Hội Chủ Giáo 
Hội Phật Giáo Việt Nam Thống 
Nhất Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan và 
Hòa Thượng Thích Bảo Lạc cũng 
đã thực hiện việc trao truyền cho 
Đệ Tử lo việc Trụ Trì đã từ nhiều 
năm nay. Đây là những hình ảnh 
đẹp. Vì tre tàn thì măng mọc. 
Điều ấy hẳn vui, khi có người trẻ 
đứng ra lo việc kế thừa.

Tôi không đến Úc được trong 
dịp nầy để dự lễ tấn phong Thầy 
Nguyên Tạng lên làm Đệ Nhị 
Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức tại 
Melbourne để chung vui cùng 
hai Thầy, nhưng tôi vẫn dõi theo 
bước chân di của người con Việt 
ở mọi nơi khi có những sự kiện 
hy hữu như thế nầy. Vì lẽ không 
phải ai cũng có thể làm được, 
nếu người ấy không tự lãnh 
trách nhiệm về cho chính mình.

Từ năm 1979 đến nay đã hơn 
35 năm như thế. Tuy tôi không 
ở lại Úc dài lâu, nhưng xứ Úc 
vẫn là nơi chốn để tôi hướng về 
mỗi khi có một sự kiện trọng 
đại nào. Xin chắp hai tay lại để 
cầu nguyện cho đại sự nầy được 
thành tựu và xin nguyện cầu cho 
mùa An Cư của Giáo Hội tại Úc 
Châu được thành tựu viên mãn.

Viết xong tại chùa Tam Bảo Na Uy 
nhân ngày vía Đức Phổ Hiền Bồ Tát 21.2. năm Giáp Ngọ 

nhằm ngày 21.3.2014.

Truyển thống An Cư (Kiết 
Hạ hoặc Kiết Đông) đã 
được Đức Phật hướng 

dẫn cho Tăng đoàn trong thời 
Thế Tôn còn tại thế. Hằng năm 
vào mùa mưa tại xứ Ấn Độ (là 
thời gian mưa nhiều, nhiều nơi 
xảy ra nạn lũ lụt, cũng là lúc côn 
trùng sinh nở nhiều). Để tránh 
sự nguy hiểm và dẫm đạp côn 
trùng trong khi Tăng đoàn đi 
hoằng hóa và khất thực.

Đức Phật quy định thời gian cấm 
túc An Cư là ba tháng. Trong 
thời gian này, Đức Phật muốn 
nhắc nhở cho hàng đệ tử xuất gia 
cũng như tại gia hãy quay về tự 

T h í c h  B ổ n  Đ i ề n

Seattle - Melbourne không xa
Cổ Lâm - Quảng Đức vốn là anh em,
Cùng nhau xây dựng niềm tin
Hoằng trì Phật pháp chúng sinh hưởng nhờ.

Tâm thành tam bảo kính thờ
Phương danh lưu mãi trang thơ tâm tình,
Nguyên sơ phát nguyện tu hành
Tạng kinh pháp bảo mối manh tỏ tường.

Seattle, Hoa Kỳ, 6-7-2014

Thích nguyên Kim

thân để được an trú trong Chánh 
niệm, thực hành Giới, Định, 
Huệ hầu chuyển hóa những chất 
liệu tham lam, sân hận và si mê 
trở thành năng lượng thanh tịnh 
để nuôi dưỡng hạt giống thương 
yêu và an lạc. Trong ba tháng An 
Cư là thời gian giúp cho những 
hành giả kiểm điểm đời sống tu 
tập của mỗi người sau chín tháng 
đi hoằng pháp khắp mọi nơi, để 
mang lời Phật dạy rao giảng đến 
mọi người.

Năm nay khóa An Cư Kiết Đông 
của GHPGVNTNHN UĐL-TTL 
được diễn ra trong mười ngày do 
Tu Viện Quảng Đức đãm nhiệm.

Mùa An Cư Kiết Đông được tổ 
chức vào mùa Đông của xứ Úc, 
tại thành phố Melbourne, Vic-
toria vô cùng lạnh lẽo. Vào mỗi 
chiều những cơn gió hú thổi 
vào làm cho cơ thể bắt đầu run 
lên, màu trời ngoài sân với một 
không gian đen nghịch, làm cho 
kẻ lữ hành phải chùn chân khi 
muốn đi ra ngoài. Ngôi Tu Viện 
Quảng Đức to lớn đủ dung chứa 

hơn một trăm hành giả “xuất gia 
và tại gia” thường trú trong suốt 
mười ngày An Cư, mọi nhu cầu 
Tu Viện cung cấp đầy đủ. Do đó, 
mọi hành giả đang cư trú trong 
thời gian An Cư rất là an lạc. 
Một điều làm cho người viết lời 
này vô cùng cảm thương và kính 
mến là hình bóng của Thầy Viện 
Chủ, với thân bệnh hoạn nhưng 
tâm của Ngài rất lớn, luôn luôn 
nghĩ đến đạo Pháp, luôn mang 
hoài bão phụng sự đạo Pháp và 
Giáo Hội. Thượng Tọa Viện Chủ 
đã đi mua từng thùng mì gói, 
từng kết nước khoáng để cúng 
dường Chư Tăng và giải khát 
cho Phật tử. Trong suốt thời gian 
An Cư mười ngày, nhị vị Thượng 
Tọa chánh phó Hóa Chủ thể hiện 
đạo tình đối với các bậc Trưởng 
lão, Huynh đệ và Phật tử.

Sau khi rời khỏi khung cảnh già 
lam Quảng Đức trong khóa An 
Cư thứ 15 này, không ít để lại 
trong lòng người viết bài này 
một sự yên lặng trong tình pháp 
lữ.

Moät chuùt caûm nieäm
veà Muøa An Cö
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M ỗi buổi khuya, 
trước giờ công 
phu, thị giả 

dâng đến chư Tôn Đức những 
chén trà đạo vị của Trường Hạ 
Quảng Đức Úc Châu, khiến tôi 
nhớ đến mùi thơm của chén trà 
Tào Khê năm nào. Trong nhà 
Thiền ai cũng từng nghe qua câu 
“Đá mòn nhưng dạ chẳng mòn, 
Tào Khê nước chảy vẫn còn trơ 
trơ”. Hay những cụm từ có tính 
cách kinh điển hóa như “ăn cơm 
Hương Tích”, “uống trà Tào Khê”, 
“ngồi thuyền Bát Nhã”, “ngắm 
trăng Lăng Già”... Ở đây, trà Tào 
Khê là loại trà như thế nào?

Tào Khê, vốn là một địa danh nổi 
tiếng trong Phật Giáo. Thuở ban 
đầu Tào Khê là tên của một dòng 
suối chảy trước Chùa Hoa Nam, 
thuộc núi Song Phong, Quận 
Khúc Giang, Thành Phố Thiều 
Quan, Tỉnh Quảng Đông, Trung 

Hoa. Tương truyền vào năm 502 
Tây lịch, một nhà Sư Ấn Độ tên 
là Trí Dược Tam Tạng đi thuyền 
sang Trung Hoa để truyền đạo. 
Khi thuyền đi ngang dòng Tào 
Khê, Ngài Trí Dược lấy tay vốc 
nước nếm thử, thấy thơm ngon, 
liền bảo: “Đầu nguồn suối này ắt 
có nơi đất tốt”. Ngài liền ngược 
dòng tìm lên nguồn, mở núi 
dựng chùa, đặt tên là Bảo Lâm 
Tự (sau này đổi thành Hoa Nam 
Tự). Về sau, Ngài Huệ Năng, vị 
Tổ đời thứ sáu của Thiền Tông 
Trung Quốc, đến đây hoằng 
pháp, thổi một luồng gió mới 
cho đời sống tu hành của người 
đệ tử Phật với pháp tu đốn ngộ. 
Từ đó hàng triệu đệ tử Phật khắp 
nơi đã nhờ vào pháp tu của Ngài 
mà đạt đến hạnh phúc, an lạc, 
giác ngộ và giải thoát.

Chính vì sự xuất hiện của Lục Tổ 
Huệ Năng ở Tào Khê mà cảnh trí 

ở nơi này đã trở thành Phật cảnh, 
y báo và chánh báo của suối Tào 
Khê và Chùa Nam Hoa đều 
viên mãn. Con người giác ngộ 
ở đâu thì cảnh vật ở nơi đó đều 
thay đổi, môi trường sống xung 
quanh trở nên mát mẻ và thanh 
thoát. Và cũng từ đó, nói đến Tào 
Khê là nói về Lục Tổ Huệ Năng 
và cõi giới tu hành của Ngài. 
Tào Khê đã trở thành một danh 
thắng tâm linh, là điểm đến của 
khách hành hương. Hiện nay có 
hàng vạn lượt người đổ về đây 
để chiêm bái mỗi ngày. Khách 
đến đây được đãi chén trà thơm 
lấy từ dòng suối Tào Khê trước 
Chùa, sẽ cảm thấy lòng mình an 
lạc sảng khoái đến lạ lùng. Chỉ 
cần được một ngụm trà Tào Khê 
rồi, hành giả sẽ không bao giờ 
có thể quên được hương vị độc 
nhất vô nhị của nó. Thật đúng 
như lời tự tình của một vị Thiền 

Uống trà là một phong cách đẹp 
bên trong cửa thiền và cũng là một 
nét đẹp văn hóa truyền thống của 
Á Đông theo phương châm “Bình 
minh nhất trản trà”. Cách đây hàng 
ngàn năm, con người đã biết đến 
trà như  một loại nước uống mang 
lại sự sảng khoái, thanh khiết cho 
tinh thần, là cách để khai tâm mở 
trí. Người ta xem chén trà là đầu câu 
chuyện, là gợi mở tâm linh, là giao 
thoa văn hóa và kết nối lòng người.

Sư “Đến đây rồi niềm vui khó 
tả trình, chỉ nhìn thấy nụ cười 
luôn hé nở”. Và cũng từ đó, dòng 
suối Tào Khê được xem là tượng 
trưng cho dòng nước cam lồ có 
tác dụng tẩy sạch phiền não, 
nhiễm ô, xóa tan đi mọi bụi trần 
khổ đau của nhân thế.

Trà Tào Khê thực sự là những 
giọt nước cam lồ mát dịu, một 
dòng suối từ bi chảy dài xuyên 
suốt qua bao thế kỷ, mang theo 
chất liệu mát ngọt của trí tuệ và 
từ bi để nuôi dưỡng pháp thân 
huệ mạng của bao thế hệ nhân 
sinh. Hình ảnh chén trà Tào 
Khê trong cửa thiền của Tổ Huệ 
Năng lưu lại nét đẹp lung linh kỳ 
ảo, nhìn vào đó ta thấy tất cả cội 
nguồn tâm linh của quá trình 
dấn thân hành đạo của chư vị 
tiền bối, từ Phật Tổ Thích Ca; Sơ 
Tổ Ca Diếp; Nhị Tổ A Nan; Tổ 28 
Ấn Độ và cũng là Sơ Tổ Trung 
Hoa, Bồ Đề Đạt Ma, rồi truyền 
xuống cho Huệ Khả; Tăng Xán; 
Đạo Tín; Hoằng Nhẫn và Huệ 
Năng.

Lục Tổ Huệ Năng (638-713) là 
người đắc đạo lúc chưa xuất gia, 
là vị Tổ thứ sáu của Thiền tông, 
là đệ tử truyền thừa của Ngũ Tổ 
Hoằng Nhẫn. Ngài họ Lô (zh. 盧) 
sinh trong một gia đình nghèo, 
cha mất sớm nên không được đi 
học, lớn lên làm nghề bán củi để 
nuôi mẹ. Năm 22 tuổi, một ngày 
nọ, nhân đem giùm củi về nhà 
cho người mua, nghe lời Kinh 
của một người đang tụng, thấy 
hay, Ngài liền hỏi tụng Kinh gì, 
người đó bảo là Kinh Kim Cang, 
vì do đi lễ Chùa Đông Thiền ở 
Huyện Huỳnh Mai, xứ Kỳ Châu, 
nghe Tổ Hoằng Nhẫn giảng rằng 
nếu ai thọ trì Kinh Kim Cang 
thì sẽ thấy Tánh và thành Phật. 
Nhờ có nhân duyên từ kiếp 
trước, nên Ngài Huệ Năng đã 

được người giúp cho 10 lượng 
bạc để lo cho mẹ già, rồi Ngài 
an tâm lên đường để tìm đến 
Huỳnh Mai tu học. Đi bộ gần hai 
tháng trời mới đến nơi. Khi gặp 
Ngài, Ngũ Tổ hỏi: “Con là người 
phương nào, đến đây cầu việc gì?” 
- Huệ Năng đáp: “Con là người 
ở Lãnh Nam, đến đây chỉ cầu 
thành Phật” - Ngũ Tổ bảo: “Là 
người Lãnh Nam, giống người dã 
man, thành Phật thế nào được?” 
- Huệ Năng thưa: “Con người tuy 
phân có Nam Bắc, nhưng Phật 
tánh nào có Bắc Nam?”.

Qua cách đối đáp, Tổ Hoằng 
Nhẫn nhận ra ngay đây không 
phải là người thường, nhưng 
không truyền pháp ngay, cho 
xuống bếp làm công quả gánh 
nước, giã gạo... Hơn tám tháng 
sau, Ngũ Tổ thấy đã đến lúc 
phải truyền tâm ấn cho người 
kế thừa, nên tập chúng và ra 
lệnh cho chúng đệ tử mỗi người 
viết kệ trình bày sở chứng của 
mình. Lúc ấy chỉ có Thầy Thần 
Tú, một đệ tử lớn, tri thức xuất 
chúng, đã trình kệ: “Thân thị Bồ 
đề thọ,Tâm như minh cảnh đài, 
Thời thời cần phất thức, Vật sử 
nhạ trần ai.” Nghĩa là: “Thân là 
cội Bồ đề, Tâm như đài gương 
sáng, Phải luôn nhớ lau chùi, Chớ 
để dính bụi trần.” Ngài Thần Tú 
so sánh thân người như cây Bồ-
đề và tâm người như đài gương 
sáng, người tu hành phải lo lau 
chùi, giữ tấm gương luôn luôn 
được trong sáng. Lúc ấy, Tổ Huệ 
Năng đang giã gạo trong bếp, 
nghe đọc bài kệ, biết người làm 
chưa tỏ ngộ đạo mầu, nên Ngài 
đã nhờ người khác viết bài kệ 
của mình như sau: “Bồ-đề bổn vô 
thọ, Minh cảnh diệc phi đài, Bổn 
lai vô nhất vật, Hà xứ nhạ trần 
ai?” nghĩa là:“Bồ-đề vốn không 
cây, Gương sáng cũng chẳng đài. 
Xưa nay không một vật, Chỗ nào 

dính bụi trần?”. Nghe bài kệ, 
Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn biết Huệ 
Năng vượt hẳn Thần Tú, đã kiến 
tánh, nhưng sợ tổn hại đến Huệ 
Năng, nên nửa đêm gọi Ngài vào 
tịnh thất và thuyết trọn Kinh 
Kim Cang cho Ngài. Khi nghe 
đến câu “Ưng vô sở trụ, nhi sinh 
kỳ tâm”: “Hãy nương nơi không 
có chỗ nương, mà khởi tâm kia”. 
Tâm kia chính là tâm thanh tịnh, 
tâm giác ngộ, tâm giải thoát; có 
nghĩa là nếu để tâm mình dính 
mắc vào đối tượng nào đó thì 
mình bị ràng buộc, phiền não 
và khổ đau. Ngài Huệ Năng hoắt 
nhiên đại ngộ và thốt ra bài kệ: 
“Nào ngờ tự tánh vốn tự thanh 
tịnh, Nào ngờ tự tánh vốn không 
sanh diệt, Nào ngờ tự tánh vốn 
tự đầy đủ, Nào ngờ tự tánh vốn 
không dao động, Nào ngờ tự tánh 
hay sanh muôn Pháp”. Ngũ Tổ 
liền truyền y bát cho Ngài và 
khuyên nên đi về phương Nam 
để hành đạo.

Tiếp đó, trong suốt 15 năm, Ngài 
Huệ Năng vẫn trong thân phận là 
cư sĩ, ở ẩn trong nhóm người thợ 
săn và tùy nghi thuyết pháp cho 
họ. Họ bắt Ngài giữ lưới, thấy có 
thú rừng lọt vào thì mở ra thả, 
đến bữa ăn thì Ngài phương tiện 
ăn rau luộc gởi trong nồi thịt của 
họ. Sau đó, cơ duyên đến, Ngài về 
chùa Pháp Tánh ở Quảng Châu, 
chứng kiến 2 vị Tăng tranh cãi 
quyết liệt, bất phân thắng bại 
về tấm phướn treo trước chùa. 
“Phướn động hay gió động?”. Tổ 
Huệ Năng khai thị: “không phải 
gió động, cũng không phải phướn 
động, mà tâm các vị động”, lúc ấy 
Thầy Trụ Trì Ấn Tông đến hỏi: 
“Nghe nói y pháp Huỳnh Mai 
đã truyền về phương Nam, phải 
chăng là hành giả đây?”. Lúc đó 
Ngài mới tự nhận mình là truyền 
nhân của Ngũ Tổ. Sư Ấn Tông 
tổ chức lễ thế phát cho Ngài và 

Tỳ Kheo T h í c h  n g u y ê n  T ạ n g
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nhận Ngài làm Thầy.

Sau đó, Tổ Huệ Năng bắt đầu 
giáo hóa ở chùa Pháp Tánh, rồi 
về Chùa Bảo Lâm ở suối Tào 
Khê và thành lập Nam tông 
Thiền Phái, xiển dương pháp tu 
đốn ngộ, tức chứng ngộ ngay tức 
khắc, một sự nhảy vọt bất ngờ, 
mang tính trực giác, trong lúc 
Ngài Thần Tú chủ trương tiệm 
ngộ, pháp tu giác ngộ từ từ theo 
thời gian, dùng suy luận, tu tập 
theo chỉ dạy của kinh sách mà 
giác ngộ. Trong cuộc tranh chấp 
giữa hai phái đốn ngộ và tiệm 
ngộ, pháp môn của Tổ Huệ Năng 
đã chứng tỏ sinh lực của mình, 
sản sinh ra vô số Đại sư và trở 
thành truyền phái đích thật của 
Phật pháp tại Trung Quốc và 
truyền ra nước ngoài, còn phái 
của Ngài Thần Tú chỉ vài thế hệ 
sau là khô chết.

Sau đời của Tổ Huệ Năng, chén 
trà Tào Khê theo chân của các 
Thiền Sư truyền đến Việt Nam. 
Tại VN qua sự truyền thừa của 
Tổ Sư Minh Hoằng Tử Dung, 
khai sơn chùa Ấn Tôn, tức chùa 
Từ Ðàm, Huế; Tổ Sư Minh Hải 
Pháp Bảo, khai sơn chùa Chúc 
Thánh, Quảng Nam; Pháp Phái 
Liễu Quán xuất phát từ Tổ Liễu 
Quán quê ở Phú Yên, đệ tử cầu 
pháp với Tổ Sư Minh Hoằng Tử 
Dung. Thiền Phái Lâm Tế Liễu 
Quán đã phát triển rực rỡ ở Huế, 
Nha Trang, Sàigòn và Lâm Tế 
Chúc Thánh qua sự giáo hóa của 
Tổ Minh Hải Pháp Bảo đã truyền 
trì và phát triển mạnh ở Hội An, 
Quảng Nam, Bình Định...

Pháp phái Lâm Tế Liễu Quán do 
Tổ Liễu Quán truyền theo bài kệ 
như sau:

“Thiệt Tế Đại Đạo, Tánh Hải 
Thanh Trừng, Tâm Nguyên 
Quảng Nhuận 

Đức Bổn Từ Phong, Giới Định 
Phước Huệ, Thể Dụng Viên 
Thông 

Vĩnh Siêu Trí Quả, Mật Khế 
Thành Công, Truyền Trì Diệu Lý 

Diễn Xướng Chánh Tôn, Hạnh 
Giải Tương Ưng, Đạt Ngộ Chơn 
Không”.

Pháp phái Lâm Tế Chúc Thánh 
do Tổ Minh Hải khai sáng được 
truyền thừa thứ tự theo bài kệ 
truyền pháp ở Quảng Nam như 
sau:

“Minh Thiệt Pháp Toàn Chương, 
Ấn Chơn Như Thị Đồng, Chúc 
Thánh Thọ Thiên Cửu

Kỳ Quốc Tộ Địa Trường, Đắc 
Chánh Luật Vi Tuyên, Tổ Đạo 
Giải Hạnh Thông

Giác Hoa Bồ Đề Thọ, Sung Mãn 
Nhân Thiên Trung”

Trong khi ở Bình Định, bài kệ 
này được truyền lại như sau:

“Minh Thiệt Pháp Toàn Chương, 
Ấn Chơn Như Thị Đồng, Vạn 
Hữu Duy Nhất Thể

Quán Liễu Tâm Cảnh Không, 
Giới Hương Thành Chánh Quả

Giác Hải Dũng Liên Hoa, Tinh 
Tấn Sanh Phước Huệ

Hạnh Trí Giải Viên Thông, Ảnh 
Nguyệt Thanh Trung Thủy

Vân Phi Nhật Khứ Lai, Đạt Ngộ 
Vi Diệu Tánh, Hoằng Khai Tổ 
Đạo Trường”.

Trong khi đó ở miền Bắc Việt 
thì có Phái Thiền Tào Động, do 
các Ngài Tào Sơn Bản Tịch (840-
901) và Ðộng Sơn Lương Giới 
(807-869) sáng lập từ Trung Hoa 
truyền vào, nhiều chùa được 
tạo dựng như Chùa Trấn Quốc, 
Chùa Hòe Nhai để truyền bá 
Phật Pháp. Nhìn chung, cả 3 phái 
Thiền từ Trung Hoa sau thời của 

Ngài Huệ Năng, phái Tào Động 
ở Đàng Ngoài dưới thời Chúa 
Trịnh, hai phái Lâm Tế Liễu 
Quán và Lâm Tế Chúc Thánh 
truyền ở Đàng Trong dưới thời 
Chúa Nguyễn, về sau đều phát 
triển và ảnh hưởng rộng khắp 
trên toàn cõi VN, từ Ải Nam 
Quan cho đến Mũi Cà Mau. Đặc 
biệt sau 1975, các dòng Thiền 
này được người con nước Việt 
truyền ra và phát triển mạnh ở 
Hoa Kỳ, Canada, Âu Châu & Úc 
Châu. Mong rằng chư Tôn Đức 
Tăng Ni khi làm lễ quy y cho các 
đệ tử, nên đặt pháp danh theo 
các bài kệ truyền thống trên để 
gìn giữ mạng mạch truyền đăng 
tục diệm, tiếp dẫn hậu lai, báo 
Phật ân đức.

Dòng suối Tào Khê cũng chảy 
xuống xứ sở Triều Tiên một cách 
mạnh mẽ, hiện tại tông phái 
Thiền sâu rộng nhất là Thiền 
phái Tào Khê (Jogye) được Thiền 
Sư Đạo Nghi (Myeongjeok Doui, 
1301-1382), một Tăng sĩ Hàn 
Quốc nổi tiếng trở về từ Trung 
Hoa vào năm 1346 và lập nên 
Thiền phái này trong triều đại 
Tân La Thống Nhất (Unified Sil-
la). Ngài cho rằng Thiền là một 
pháp tu tốt nhất để đạt tới giác 
ngộ. Những bộ kinh căn bản của 
Thiền phái này là Kinh Hoa Ng-
hiêm, Kinh Bát Nhã, Kinh Kim 
Cang và Kinh Pháp Bảo Đàn. 
Có khoảng 1725 ngôi chùa là 
chi nhánh ở khắp trong và ngoài 
Triều Tiên, và có khoảng 10.056 
Tăng Ni và khoảng gần 10 triệu 
Phật tử qui y theo phái Tào Khê 
này.

Bên cạnh Triều Tiên, dòng suối 
Tào Khê cũng chảy qua xứ hoa 
Anh Đào Nhật Bản vào thế 
kỷ thứ 9 từ Trung Hoa, tại đây 
hai Thiền phái Lâm tế và Tào 
Động đều ảnh hưởng sâu sắc tư 

tưởng của Lục Tổ Huệ Năng.

- Thiền phái Lâm Tế (Rinzai 
Sect): Do công khai sáng của 
Thiền Sư người Nhật Vinh Tây 
(Eisai, 1141-1215). Ngài xuất 
gia từ năm mười ba tuổi ở chùa 
An Dưỡng (Annyo) ở Kibitsu. 
Ngài đã đến Trung Hoa để học 
đạo trong hai lần, vào những 
năm 1168 và 1187. Lần sau cùng 
Ngài về đến Nhật vào năm 1191 
và xây dựng chùa Shofuku ở 
Hakata. Ngôi chùa này được 
xem là ngôi chùa đầu tiên trên 
đất nước này. Năm 1215, triều 
đình Nhật xây dựng Chùa Kiến 
Nhân (Kennin-ji) tại Kyoto, Ngài 
được thỉnh về chứng minh Đạo 
Sư cho ngôi già lam này. Ngài 
cũng được xem là người có công 
trong văn hóa uống trà của Nhật, 
Ngài đã mang giống trà từ Trung 
Hoa về trồng ở Nhật. Vị Thiền 
Sư nổi tiếng của Thiền phái này 
về sau là Ngài Bạch Ẩn (Hakui 
Ekaku, 1685-1786) với những 
tác phẩm để lại cho đời. Ngày 
nay ở Nhật có 14 chi phái thuộc 

dòng Thiền này, tuy không hợp 
nhất về tổ chức, nhưng vẫn theo 
đuổi lý tưởng ban đầu của Tổ 
Sư Vinh Tây. Thiền Tào Động 
(Soto/Tsao-tung): Là một trong 
năm Thiền phái chính của Trung 
Hoa và là một trong mười ba 
Tông phái chính của PG Nhật. 
Đây là một Thiền phái kiểu mẫu 
như để so sánh với Thiền Lâm 
Tế. Nếu Lâm Tế thích ứng với 
giới thượng lưu trí thức, thì Tào 
Động lại gần gũi với tầng lớp 
bình dân. Thiền Tào Động được 
Thiền sư Đạo Nguyên (Dogen, 
1200-1253) khai sáng. Ngài Đạo 
Nguyên vốn là đệ tử của Tổ Vinh 
Tây, sau đó Ngài sang Trung 
Hoa du học và trở về Nhật Bản 
xây dựng Thiền phái này. Người 
kế thừa và làm lớn mạnh dòng 
Thiền này là Thiền Sư Suzuki 
Shosan (1579-1653). Hiện nay 
ngôi già lam chính của Thiền 
phái này là Chùa Tổng Trì (So-
ji-ji) ở Yokohama do Thiền Sư 
Hành Cơ (Gyogi, 666-749) tạo 
dựng năm 1321.

Sự phát xuất của lá trà Tào Khê 
cũng lung linh kỳ tuyệt, đó là 
lá trà của Sơ Tổ Bồ Đề Đạt Ma. 
Năm xưa, lúc Ngài từ Ấn sang 
Trung Hoa để truyền đạo, vì 
chưa đến cơ duyên để khai thị 
cho Vua Lương Võ Đế, nên đã 
vào núi Thiếu Lâm để thiền tọa 
9 năm, chờ đợi thời cơ, trong 
lúc thiền tọa Ngài ngủ gật, bực 
mình, Ngài đã đưa tay xé mí mắt 
của mình, vứt xuống đất, ngay 
tại đó, đã mọc lên một loại cây có 
lá xanh tươi, lấy lá đó nấu nước 
uống, tỉnh thức đến lạ kỳ, về sau 
người ta gọi đó là lá trà. Giờ đây 
chúng ta uống chén trà này, lá 
trà lấy từ Sơ Tổ Bồ Đề Đạt Ma và 
lấy nước từ suối Tào Khê của tổ 
Huệ Năng, để tạo nên một chén 
trà tỉnh thức giác ngộ. Đó là một 
hình ảnh tuyệt mỹ lấp lánh có 
một không hai trên thế gian này.

Tóm lại, dòng chảy giác ngộ và 
tỉnh thức kia đã bắt nguồn từ 
đỉnh Hy Mã Lạp Sơn Ấn Độ, 
rồi chảy xuống Trường An, Lạc 
Dương, rồi nối kết với dòng suối 
Tào Khê ở Quảng Châu, rồi chia 
ra thành 5 nhánh (1. Lâm Tế, 2. 
Quy Ngưỡng, 3. Tào Động, 4.Vân 
Môn, 5. Pháp Nhãn), trong đó, 
có nhánh chảy qua Triều Tiên, 
Nhật Bản, có nhánh chảy vào 
Việt Nam, rồi lan truyền đến các 
quốc gia phương Tây. Dòng suối 
mát Tào Khê hiện đã chảy vào các 
vùng đất lạ ở trên toàn cầu như 
Trung Đông và Châu Phi. Dòng 
suối mát Tào Khê, chảy đến đâu 
đều mang lại đặc chất mát dịu, 
ngọt ngào và tỉnh thức đến đấy, 
ai đó có duyên may uống được 
ngụm trà Tào Khê này lập tức 
nhận ra đường đi lối về của nhân 
quả nghiệp báo, để rồi lo tĩnh tu 
giác ngộ và giải thoát./.

Viết tại Trường Hạ Quảng Đức kỳ 15, 2014
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Vốn có sở thích đi đây đó, huynh đệ vẫn 
thường gọi đùa tôi là một “du tăng” 
(traveling monk). Vâng, tôi đã đi rất 
nhiều, đã đến rất nhiều nơi, gặp gỡ tiếp 

xúc với rất nhiều người khác nhau. Người ta nói, 
“đi một ngày đàng học một sàng khôn”. Cái khôn, 
cái kiến thức của những nơi ta đặt chân đến thì bao 
la, mà cái trí khiêm tốn của một người thì chỉ thu 
lượm được những điều quá nhỏ bé. Thì đó cũng 
là lẽ tự nhiên nhưng hẳn vẫn có những điều để lại 
những ấn tượng nhất định.

Thành phố Melbourne là nơi chúng tôi (tôi và thầy 
Huyền Thọ) đang đến trong chuyến hành trình ba 
tháng tại Úc Châu. Ở Việt Nam bây giờ là mùa Hè, 
nắng nôi oi bức, và chư Tăng đang vào mùa An 
cư kiết Hạ. Tôi rời đi vì một số Phật sự ở Úc, nên 
không tiện nhập hạ An cư tại quê nhà. Tại Mel-
bourne lúc tôi đặt chân đến lại là lúc trời vào đông, 
lạnh lẽo, lại thêm nhớ nhà nên nửa đêm thức dậy 
viết vài câu:

Melbourne lạnh nhớ nhà không ngủ được
Nằm co ro nằm đợi gió sang canh
Hơi thở lạnh vào ra nơi cánh mũi
Vầng trăng khuya lặng lẽ đến bên mành.
Thời tiết ở đây rất kỳ lạ. Người ta nói Melbourne 
mỗi ngày có bốn mùa, thật không sai. Ban ngày thì 
nắng và gió, nhưng buổi tối khuya cho đến sáng 
trời rất lạnh, buốt cả tay chân, không ai dám bước 
ra đường. Thời tiết khắc nghiệt như vậy nhưng chư 
Tăng Ni ở đây cũng kiết giới An cư để tiếp tục duy 
trì giữ gìn truyền thống ngàn xưa của chư Phật, Tổ. 
Khóa An cư kiết đông cũng chỉ được ấn định trong 
một khoảng thời gian khiêm tốn để phù hợp với 
điều kiện sinh hoạt tu học của chư Tăng Ni trên 
đất lạ quê người vốn phải xử lý nhiều Phật sự đa 
đoan bởi sự khác biệt về văn hóa, thổ nhưỡng, con 
người, thời tiết của địa phương. 

Tuy bận nhiều Phật sự, song mỗi khi gặp nhau, quý 
Thầy, quý Sư cô cũng dành những tình cảm ấm áp 

cho chúng tôi nơi xứ người. Và khi biết chúng tôi ở 
lại ba tháng, thầy Nguyên Tạng đã có lời mời tham 
dự khóa An cư năm nay tổ chức tại Tu Viện Quảng 
Đức. Lời mời của Thầy mở ra một cách tự nhiên, 
thoải mái và thân tình như những người huynh 
đệ thân thiết. Sau này khi đến tu viện Quảng Đức, 
chúng tôi cũng nhận được cùng một cách đón tiếp 
thân tình ấm áp như vậy của Thượng tọa Viện chủ 
Thích Tâm Phương. Thật cảm động! Thế mà hay 
cho chúng tôi năm nay không bị mất Hạ.

Tuy mười ngày khiêm tốn nhưng chương trình đã 
gom đầy đủ các nội dung của một khóa An cư ba 
tháng thực thụ. Thời khóa biểu miên mật, với hành 
thiền, tụng kinh bái sám, niệm Phật, pháp đàm, 
thuyết giảng, v.v... Các bậc tôn túc trưởng lão cũng 
không quên sách tấn rằng mỗi quý Thầy, quý Sư cô 
đều phải tâm niệm An cư, bái sám tu tập riêng tại 
bổn tự suốt ba tháng và nhiều hơn thế để vừa chăm 
lo Phật sự tại địa phương vừa không để mất cơ hội 
vun bồi đạo nghiệp cho tự thân. Đó là lời sách tấn 
thiết thực cho những người con Phật của Phật giáo 
Việt Nam khi ra nước ngoài hoằng pháp lợi sanh.

Thật vậy, vì sự nghiệp hoằng pháp, chư Tăng Ni 
mỗi người một nơi, nhìn thì quá nhỏ bé trên toàn 
cõi Úc châu mênh mông rộng lớn này, nhưng khi 
chư Tăng quy tụ lại với nhau trong một đạo tràng 
thì mới thấy được cái đạo phong vòi vọi của Đại 
Tăng. Những khóa An cư, vì thế, có giá trị thiêng 
liêng, giúp tài bồi thêm cho đạo nghiệp của mỗi 
thành viên Tăng già, xây dựng tình huynh đệ pháp 
lữ, là cơ hội học hỏi hành trì với nhau, tạo nên một 
sức mạnh hùng tráng đủ sức chuyển hóa nội tâm 
của một hành giả. Còn gì quý hơn khi một người 
xuất gia được sống bên cạnh những bậc Thiện 
nhân cao đức, trên có các bậc Trưởng lão, đạo cao 
đức trọng, đến các bậc thượng trung hạ tọa. Thật 
may mắn khi được diện kiến, học hỏi và đàm luận 
bên cạnh những bậc thầy đầy đạo hạnh. Có nhiều 
vị tôn túc mà tôi đã từng được nghe, được nhắc 
đến rất nhiều nhưng chưa gặp mặt thì nay đã được 

TK.  Thích Thanh Hương

chiêm ngưỡng, sống cùng, gần gũi, học hỏi và ngay 
cả thảo luận với nhau trong các buổi tọa đàm. Một 
cảm giác vừa thiêng liêng cao cả của tình thầy trò 
trong những thời Khai Thị của các bậc Tôn túc 
sau thời công phu sáng, vừa gần gũi thân tình như 
tình bạn hữu trong các buổi hội đàm mà có lẽ nếu 
không có dịp này thì không biết bao giờ mới có 
được.

Bằng tất cả tấm lòng, tôi để cho toàn thân tâm 
chìm vào trong sự uy nghiêm hùng tráng của Tăng 
đoàn. Hình bóng của những bậc lương đống Thiền 
môn đã từng một thời ngược xuôi, vượt mọi thử 
thách cam go để gánh vác các sứ mệnh thiêng liêng 
của ngôi nhà Phật Giáo Việt Nam nay vẫn còn đó 
y nguyên những hoài bão và thao thức cho cơ đồ 
tương lai của Phật giáo. Nguồn nhiệt huyết này của 
các Ngài được biểu lộ một cách thiết tha trong các 
buổi tọa đàm. Nhiệt huyết là thế, tâm tư hoài bão 
là thế, kiến thức uyên bác là thế, mà trên nét mặt 
các Ngài vẫn tỏa ra sự hiền từ hoan hỷ, gần gũi và 
dễ dàng để lắng nghe và sẻ chia mọi tâm tình. Nét 
đức hạnh dễ thương đó như đã thể hiện một cách 
đầy đủ và nhẹ nhàng trong cái nắm tay nhau đi 
dạo như một đôi bạn thân của hai vị Tôn túc, Hòa 
Thượng Thích Huyền Tôn, và Hòa thượng Thích 
Như Huệ. Cái hình ảnh mà tôi chỉ có thể nhìn thấy 
đâu đó trên vài mặt báo, với tính cách xã giao, đối 
đãi, thì nay tôi nhìn thấy bằng chính mắt mình với 
một niềm cảm xúc của đạo tình thắm thiết. Hai vị 
tuổi đã gần cửu tuần rồi mà sao phong thái ung 
dung thế, thong dong đến thế, trong sáng và hồn 
nhiên đến thế! Sự gần gũi và thân tình, đầy đạo 
tình, đạo vị của các bậc tôn túc còn được thể hiện 
trong những lúc nói năng, han hỏi, chiếu cố đến 

nhau cũng như những lúc chỉ ngồi uống trà đàm 
đạo, v.v... Tất cả đã mang lại một niềm kính trọng và 
tin tưởng lớn lao trong tâm thức của những người 
xuất gia trẻ tuổi như chúng tôi trong lý tưởng giác 
ngộ và phụng sự.

Tôi thầm nghĩ, mặc dầu thời tiết có khắc nghiệt 
lạnh lùng, nhưng đó chỉ là cái lạnh bên ngoài, bên 
trong chúng tôi đã có những nguồn hơi ấm tâm 
linh trong Chánh pháp của Phật, bên nghĩa thầy 
trò, pháp lữ tình thâm. Hơi ấm đó không chỉ sưởi 
ấm chúng tôi trong một mùa An cư xa quê nhà 
đáng nhớ mà sẽ tiếp tục nuôi dưỡng, làm nảy mầm 
những hạt giống Bồ đề trong tâm thức để rồi ngày 
một vững vàng hơn trên bước đường Tu tập.

Đâu đó trong tâm hồn, hình bóng của các bậc Tôn 
túc vẫn còn đọng lại:

chiều Đông

Trời trở gió mây nhiều không gian vắng
Thu vừa đi đông vừa đến lạnh lùng
Chiều hiu hắt mưa phùn mông lung quá
Mái hiên chùa lãng đãng sợi trầm hương.

Cội thông già trước ngõ vẫn hiên ngang
Năm tháng trôi đi như dòng nước chảy
Đôi tay đã ấm dần tràng hạt chuỗi
Giọt thời gian từng niệm cứ đong đầy.

Bóng ai ngồi bên ghế khép thư trai
Dòng người ngược xuôi lợi danh mặc dầu ai đắm
Mặc cho tiếng thị phi ngọt ngào hay cay đắng
Nụ mỉm cười hơi thở nhẹ từng trang.

Xin gởi nơi đây lòng biết ơn vô hạn!

Quảng Đức, mùa An cư Kiết đông 2058 – 2014

Màu vàng y thanh thoát
Hòa Thượng dáng oai nghiêm
Hai Ngài lạy tác pháp
Xúc cảm con ngập tràn

Thành tâm con kính lễ
Ngài - Bồ Tát trong con
Không từ hư không xuống
Không từ đất vọt lên

Ngài bên con từ tốn
Chỉ dạy lòng bao dung
Lời Ngài như châu báu
Hành trang cho trọn đời

Bóng Ngài con nhớ mãi
Bây giờ và mai sau
Lời Thầy thay lời Tổ
Con hành theo từng ngày

Dáng hình người Tu sĩ
Xưa - lòng con ước mơ
Nay trở thành tu sĩ
Vui  mừng ngắm “Tôn sư”

Trường Hạ Quảng Đức 
         Ngày 01/07/2014

Thích Thuận Trí
Ngaém Hoøa Thöôïng
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An Cư Kiết Hạ là một truyền thống có 
giá trị thiết yếu trong Phật Giáo. Truyền 
thống này có từ thời Đức Phật và được 
Tăng đoàn tiếp nối duy trì mạng mạch 

Phật Pháp cho đến ngày hôm nay.

Và cứ mỗi mùa An Cư đến, từng bước chân hành 
giả nhẹ nhàng thanh thoát an trú trong chánh 
niệm, thầm lặng gieo từng hạt Bồ Đề kết hóa bi trí 
ngát hương đời. Mỗi hành giả An Cư là một đóa 
Sen hồng tươi thắm, thuần khiết tinh khôi đem 
đến cho nhân gian niềm tin chân lý, thường trú 
chân tâm, hướng đến tương lai với nụ cười bất diệt.

Theo lệ thường nhân thế, bốn mùa xoay chuyển, 
hoa nhân gian theo thời tiết, sớm nở chiều tàn, 
những đóa hoa tâm vẫn hằng an trong Pháp đạo. 
Cũng như thế, mùa An Cư rồi sẽ đi qua, nhưng 
tình người, tình pháp lữ vẫn còn đọng mãi không 
phai nhòa theo năm tháng. Và chân tình ấy sẽ làm 
hành trang sáng đạo, đẹp đời theo từng bước chân 
hành giả trên lộ trình giải thoát.

Đệ tử chúng con có được nhân duyên tốt đẹp, 
nương theo ánh từ quang của Đức Bổn Sư được 
sự giáo huấn của Chư Tôn Thiền Đức, những bậc 
Thầy đã khơi nguồn tỉnh thức cho chúng con, tạo 
nhiều phương tiện cho chúng con được An Cư tu 
hành, thúc liễm thân tâm, điều phục ba nghiệp, 
đem lại đời sống an lạc cho nội tâm.

An tâm định ý gìn thân
Cư trần lạc đạo công huân đức lành

Mùa An Cư Kiết Đông ở Úc Châu năm nay, được 
tổ chức tại Tu Viện Quảng Đức, Melbourne. Tuy 
có mười ngày ngắn ngủi, nhưng tứ chúng đồng tu 
trong tinh thần hòa hợp. Tuy ngoài trời, với thời 
tiết giá lạnh của mùa Đông, nhưng trong tâm 
hồn của chúng con luôn ấm áp hoan hỷ và hạnh 
phúc vô biên, bởi sự che chở bao dung lo lắng cho 
chúng con từ tinh thần đến vật chất của Chư Tôn 
Đức. Nhất là nhị vị Thượng Tọa Trụ Trì tại tu Viện 
Quảng Đức. Quý Ngài luôn nhắc nhở cho chúng 
con, từng oai nghi tế hạnh của một người tu sĩ. 
Chúng con vô cùng cảm khái khi được sống trong 
môi trường tốt đẹp, tu tập hạnh lành, làm thăng 
hoa đời sống nội tâm, cảm nhận được từng phút 
giây an lạc lan tỏa tận tâm hồn.

Cuộc sống thật là huyền diệu, mỗi một giây phút 
trôi qua là một bài học quý giá, để chúng con góp 
nhặt làm hành trang trên bước đường tu học, giải 
thoát. Chúng con xin được nghiêng mình kính lễ 
Đức Thế Tôn. Người đã cho con Ánh Đạo Vàng để 
tâm hồn con rộng mở thênh thang. Chúng con xin 
thành kính đảnh lễ niệm ân Chư Tôn Đức Trường 
Hạ Quảng Đức. Kính tri ân toàn thể quý Thiện 
nam, Tín nữ công phu công quả, nơi đạo tràng An 
Cư Kiết Hạ này. Xin cảm ơn tất cả hành giả, bạn 
đồng hành đã cho con niềm tin kiên định, vững 
bước vào đời bằng tất cả yêu thương!...

Mùa An Cư Năm Giáp Ngọ 2014
Trường Hạ Quảng Đức - Melbourne

Thích Nữ An Hiếu

Giảng rằng: Mộng, thực hai đường
Mộng kia huyễn hoặc chẳng thường chẳng chân

Thế mà cứ mãi phân vân
Dường như mộng, thực chẳng phân rõ ràng

Xưa kia Trang Tử mơ màng
Thấy mình hóa bướm, hoa vàng lượn bay

Tỉnh ra mà cứ say say
Hỏi mình hóa bướm? Bướm này hóa ta?

Tích xưa có “Mộng Nam Kha”
Trò nghèo mà Lữ mơ xa vương hầu

Ban ngày nằm mộng chẳng lâu
Nồi Kê chưa chín công hầu thỏa thê

Nhưng rồi lại quá ê chề
Nạn kia kiếp nọ tứ bề bủa vây

Giật mình tỉnh mộng mừng thay
Thì ra là ảo Lữ này còn đây

Ngẫm lại ở thế gian này
Nhân sinh cuộc sống ngày ngày đổi thay

Biết bao những cảnh sum vầy
Nhiều người giàu có, đắm say của tiền...

Một hôm bão tố kinh thiên
Chỉ trong thoáng chốc liền liền trắng tay

Lời xưa kinh Phật diễn bày
“Nhơn sinh... trường mộng” đổi thay khôn lường

Xét ra thật đã tỏ tường
Nhìn đi ngoảnh lại miên trường có không?

Tại sao không sống thong dong
Nhớ lời Phật dạy giữ lòng tịnh an

Dù cho thực, mộng được, tan
Ung dung tự tại chẳng màng, chẳng lưu.

Trường Hạ Quảng Ðức 2014

Ðệ tử Thanh Phi

Thích nữ như như
Kính Bạch Chư Tôn Thiền Đức
Kính Bạch Thượng Tọa Trú Trì
Kính Bạch Thượng Tọa Phó Trú Trì

Hàng năm, cứ đến mùa đông giá lạnh, Chư 
Tôn Đức trong Giáo hội lại cố gắng tạo 
điều kiện cho toàn thể Tăng, Ni trong toàn 

Úc Châu và Tân Tây Lan chúng con được tụ hội 
đầy đủ về một trú xứ để cùng nhau thúc liễm thân 
tâm, trau dồi giới đức, tiến tu đạo nghiệp và cũng 
tạo duyên lành cho hàng Phật tử được nương theo 
tu tập.

Tuy thời gian có khác biệt, ít hơn ở quê nhà, nhưng 
riêng với bản thân con, vẫn cảm nhận được rất 
nhiều pháp lạc trong thời gian 10 ngày hiếm có 
này. Hạnh phúc nhất là trong những giờ khai thị 
lúc ban mai, và những giây phút được Chư tôn đức 
chia sẻ kinh nghiệm trong việc tu tập cũng như 
hành đạo. Con muốn thời gian được ngừng lại 
hoặc kéo dài thêm nữa để chúng con được học hỏi 
nhiều hơn nơi quý ngài, giúp vun bồi hành trang 
vô vàn qúy báu này trên bước đường tu tập và tu 
học của chúng con.

Con chỉ biết cúi đầu đảnh lễ Chư tôn Hoà Thượng, 
Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni trong Ban tổ chức 

đã tạo mọi thuận duyên cho chúng con được ngồi 
lại bên nhau, cùng nhau học hỏi và đàm đạo. Con 
cũng tri ân chư tôn thiền đức Tăng Ni đã chia sẻ 
những kinh nghiệm của quý ngài giúp cho chúng 
con mở mang thêm kiến thức của mình rất nhiều. 
Đặc biệt con kính đảnh lễ Thượng Tọa Trú Trì và 
Thượng Tọa Phó Trú Trì Tu Viện Quảng Đức. Hai 
Thượng Tọa đã lo rất chu toàn tất cả mọi công việc 
trong toàn Trường Hạ. Có đôi lúc chúng con còn 
được nghĩ ngơi, nhưng hai Thượng Tọa thì luôn 
phải đi rảo quanh để lo kiểm tra từng việc lớn cho 
đến việc nhỏ trong những ngày vô cùng rét buốt 
của mùa Đông Melbourne, nhưng trên gương mặt 
của hai Thượng Tọa lúc nào cũng luôn hiện nụ 
cười Di Lặc mặc dù con biết rằng hai ngài rất mệt 
nhọc. Những điều đó đã khích lệ, động viên tinh 
thần tu học cho chúng con rất nhiều.

Thành tâm kính lễ Hồng Ân Chư Phật, Chư Tôn 
Pháp, Chư Hiền Thánh Tăng, đồng kính lễ tri ân 
Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni trong Trường Hạ 
TVQĐ. Kính tri ân toàn thể quý nam, nữ Phật tử 
công phu, công quả tại đạo tràng tu học kỳ này  
thật nhiều.

Mùa An Cư Kiết Đông 2014
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Hình ảnh Sinh Hoạt tại Trường Hạ Quảng Ðức
TT. Thích Tâm Phương trao ấn tín đến TT. Thích Nguyên Tạng,

trở thành Tân Trụ Trì  Tu Viện Quảng Ðức từ  ngày 6-7-2014
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Đạo Phật đã có mặt trên đất 
nước Việt Nam hơn hai 
ngàn năm. Hai ngàn năm 

qua, Đạo Phật đã ăn sâu vào lòng 
dân Việt, và được truyền thừa từ 
chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Quốc, 
Việt Nam.
Từ triều đại nhà Đinh, Lê, Lý, 
Trần, hậu Lê, rồi đến triều đại nhà 
Nguyễn (…), có những ngôi chùa 
trải qua hằng trăm thế kỷ. Những 
ngôi chùa này nuôi dưỡng đào 
tạo những bậc Cao Tăng. Những 
vị này là những Đạo Sư khả kính, 
đã đem lại nhiều nguồn Pháp lạc 
cho những thế hệ trước và đến 
nay.
Từ buổi bình minh của Đạo 
Phật, ánh sáng giác ngộ của Đức 
Thế Tôn đã đánh thức các vị vua 
quan áp dụng lời dạy của Đức 
Phật trong việc trị vì đất nước, 
rồi sau đó họ cởi bỏ chiếc áo 
vương quyền vào ẩn tu giữa núi 
rừng hoang vắng. Lấy cỏ cây 
hoa lá làm bạn, cảm nhận sự vô 

thường trong kiếp sống nhân 
sinh. Và từ đó có những ngôi 
chùa ở cạnh núi rừng, đến những 
ngôi chùa làng ở các vùng quê xa 
xôi hẻo lánh. Các xóm làng trên 
đất nước Việt Nam đều có những 
ngôi chùa. Ngôi chùa là một linh 
hồn, là một sức sống, là một cái 
gì thiêng liêng cao đẹp, đã in sâu 
vào tâm thức của mỗi người dân.
Trong mỗi chúng ta, phần đông 
sinh ra và lớn lên trong những 
miền quê chất phát, với cây đa 
đầu làng, một luỹ tre xanh, một 
cánh đồng ruộng và ẩn núp dưới 
những tàng cây một ngôi chùa 
cổ, mà tuổi thơ chúng ta không 
biết ngôi chùa có tự bao giờ?!...
Các bậc ông cha của chúng ta 
họ rất mộc mạc, kiến thức chữ 
nghĩa không nhiều. Họ ăn nói 
không văn chương bóng bẩy, họ 
nhìn Đức Phật không có lý luận 
cao siêu, mà họ nhìn Đức Phật 
với hai chữ Từ bi, rất an lạc, rất 
tự nhiên. Với cái nhìn, cái nghĩ, 

cái hiểu của họ về Đức Phật.
Những tiếng chuông vang vọng, 
từ những buổi sớm chiều ngân 
nga trong gió thoảng, hòa nhập 
vào cuộc sống của họ, mà người 
dân họ cảm thấy bình yên, không 
mong cầu ước vọng? Thật là êm 
ái, nhẹ nhàng, thanh thoát bao la.
Một mái chùa cong, một ngôi 
tháp cổ và những cành lá ng-
hiên mình trong nắng sớm. Nơi 
ấy, chốn ấy, nó có một cái gì thật 
là thiêng liêng, mà mọi tầng lớp 
dân làng đều có cảm nhận về 
ngôi chùa của mình.
Đi xa mới nhớ về quê cũ, nhớ kỷ 
niệm của một thời, mà trong đó 
hình bóng ngôi chùa vẫn in đậm 
vào tâm thức của ta. Hãy trở về 
ngôi chùa của mình, hãy tưới 
tẩm thêm hạt giống Từ bi. Vì đây 
là chất liệu ngọt mềm, nó có khả 
năng nuôi dưỡng cho ta, mà ở 
phương trời nào, dù lớn hay nhỏ. 
Hoài niệm về tuổi thơ vẫn luôn 
tươi đẹp và hồn nhiên…

nHữnG nGÔI cHùA lànG TRên quê HưƠnG VIệT nAM
Thích Trường Sanh

Trong lục đạo: Thiên, 
Nhơn, A tu la, Địa ngục, 
Ngạ quỷ và Súc sanh, sáu 

đường này thì ở cõi người là thật 
sự dễ tu dễ chứng.

Vì sao? Vì cõi Trời sung sướng 
quá nên chư Thiên chỉ lo hưởng 
phước, ít muốn tu, còn ở tam 
đồ ác đạo tức là ba đường Địa 
ngục, Ngạ quỷ, Súc sanh thì vô 
cùng thống khổ. Nhất là ở đường 
Địa ngục, sự khổ bức bách liên 
tục không được một phút giây 
ngừng nghỉ, do đó khó mà  
tu được.

Duy ở cõi Người khổ vui lẫn lộn 
và chỉ có con người mới có đầy 
đủ trí sáng suốt, sự hiểu biết và 
cảm nhận sâu xa. Con người còn 
là một chúng sanh huyền bí, là 
chủ thể sáng tạo.

Cho nên làm được thân người, 
sống trên cõi đời này quả là rất 
khó khăn, hy hữu. Như trong 
Kinh Pháp Cú có câu:

“Sanh trong cảnh người thật là  
hy hữu
Đời sống của chúng sanh quả là 
khốn khổ
Chớ để lỡ mất cơ hội này!”
Thật đúng như vậy! Đức Phật đã 
dạy thân người khó được mà khi 
đã được rồi, chớ để lỡ mất cơ hội. 
Bởi vì con người là phương tiện 
tốt, có khả năng chuyển từ một 

con người bình 
thường lên đến quả vị Phật. Mỗi 
con người là một vị Phật tương 
lai, là Phật sẽ thành. Bởi vì Phật 
tánh luôn sẵn có ở trong mỗi con 
người, ai ai cũng có tri kiến Phật, 
nhưng do vô minh che lấp nên 
không thấy không biết mà thôi.

Như trong Kinh Pháp Hoa có ví 
dụ hình ảnh của anh chàng ng-
hèo say rượu. Một hôm anh đến 
nhà người bạn thân, được người 
bạn tặng cho hạt châu, cột trong 
chéo áo. Do anh say mê nên 
không hề hay biết rằng mình có 
hạt châu quí giá, cứ dong ruỗi, 
lang thang rày đây, mai đó để 
tìm cầu sự ăn mặc, thật là khổ 
sở.

Vì vậy, nếu con người biết “phản 
quan tự kỷ”, trở về với tự tánh 
của chính mình, biết hướng 
thượng, nỗ lực, tinh tấn tu hành, 
mong cầu sự thoát ly sanh tử, 
và tin ở khả năng con người có 
thể tạo nên cảnh giới an vui Niết 
Bàn. Còn ngược lại chúng sanh 
vẫn mãi là chúng sanh, vẫn sống 
trong cảnh đọa lạc, trầm luân, 
trôi lăn mãi trong tam đồ ác đạo 
khó mà thoát ra được.

Như thuở Đức Phật còn tại thế, 
Ngài hốt một nắm đất trên tay 
bảo với hàng đệ tử rằng: “số 
được làm thân người thì quá ít 

ỏi như đất dính 
trong móng tay, còn 

số mất thân người nhiều vô số 
như đất trên quả địa cầu”.

Và một câu chuyện khác nữa 
cũng vào thời Đức Phật. Lúc 
đó vua Ba Tư Nặc thỉnh Phật 
và chúng Tăng đến cúng dường 
Trai phạn, Đức Phật nhìn thấy 
một đàn kiến bò ngang, Ngài liền 
bảo với đại chúng rằng: “Đàn 
kiến này đã làm thân kiến trải 
qua bảy đời Đức Phật, mãi cho 
đến ngày hôm nay mà chúng vẫn 
chưa thoát khỏi thân sâu kiến”.

Như vậy, chúng ta nhận thấy thời 
gian bảy Đức Phật lần lượt ra đời 
quả là dài vô tận. Đức Phật là 
bậc đã giác ngộ, Ngài dùng thiên 
nhãn thấy suốt tất cả những hiện 
tượng, hiện vật, với Lậu tận minh 
của Ngài biết được đàn kiến này 
lâu đời, lâu kiếp vẫn còn sanh tử 
luân hồi, vẫn còn quanh quẩn 
mãi trong súc sanh đạo.

Vào thời nay cũng có xảy ra 
những chuyện nói về nhân quả, 
nghiệp báo. Do tạo nhân gì, 
nghiệp gì, có khi từ loài súc vật 
chuyển sang đầu thai làm người. 
Hay ngược lại từ con người trở 
lại làm loài thú vật.

Như vừa rồi có một người thiếu 
phụ dắt một con chó đến chùa 
xin quy y. Theo lời chị kể thì từ 

Thích Nữ Như Tuyết

Hiền Hỷ -  Nguyên Ngộ Tâm

Mùa này tháng bảy vào đông
Quảng Ðức Tu Viện Kiết Ðông đã về

Chư Tăng Phật tử chỉnh tề
Trang nghiêm cung kính hướng về Thiền gia

Cảm ơn Từ  Phụ Thích Ca
Hoằng truyền chánh Pháp cứu đời trầm kha

Ấn Ðộ vào tiết tháng ba
Là mùa mưa lũ gây ra bùn lầy

Sư Tăng khất thực đó đây
Vô tình giẫm đạp cỏ cây giun trùng

Phật thương sinh mạng vô cùng
Lập ra kiết hạ an cư tu hành

Một nhằm cứu giúp chúng sanh
Hai là tịnh dưỡng, phát sanh tâm từ

Chư Tăng, Ðại Ðức an cư
Vâng lời Từ Phụ nhân từ bảo ban

Trau dồi Phật Pháp Ðạo vàng
Chúng con tôn kính lời vàng mãi ghi

Cùng nhau hội tụ tu trì
Chấp tay lễ tạ kính ghi ơn Thầy 
Nhân duyên hội ngộ đông đầy

Chúng con quyết chí theo Thầy tấn tu
Hằng ngày quán chiếu công phu
Ðáp đền ân nghĩa tạc thù sẻ chia

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Trường Hạ Quảng Ðức, Mùa Ðông 2014

Kính dâng Chư Tôn Ðức Tăng Ni tại Trường Hạ Quảng Ðức
Hiền Hỷ -  Nguyên Ngộ Tâm
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THƯỢNG cần thoát lối vào hàng

TỌA Như Lai pháp lạc bang lời nguyền

NGUYÊN lai tâm TRỤ là duyên

TẠNG TRÌ bản giác siêu thăng muôn loài.

Kính Chuùc Möøng

Kính chúc mừng TT Nguyên Tạng nhân dịp Thầy được 
tấn phong lên ngôi vị Trụ Trì Tu Viện Quảng Ðức vào 
ngày Chủ nhật 6-7-2014.

TS. Lâm Như Tạng & Gia Ðình

khi Mẹ chị qua đời, không hiểu 
sao con chó này chạy vô nhà 
chị và ở luôn không chịu đi, chị 
thấy nó rất lạ và rất thân thiện 
với những người trong gia đình, 
nhất là đứa con gái út của chị, rất 
mực yêu thương. Cô bé chẳng 
những quấn quít đùa giỡn với 
nó mà lại còn bồng ẳm, tắm rửa, 
chải tóc cho nó nữa; và còn một 
điều đặc biệt nữa là con chó lại 
thích ăn sầu riêng và rau luộc, 
cũng giống như lúc Mẹ chị còn 
sống vẫn thích ăn những thứ 
này. Mặc dù chị nhìn thấy những 
điểm tương đồng như thế, nhưng 
trong lòng chị vẫn bán tín, bán 
nghi cho rằng đó không phải là 
sự thật. Nhưng hằng ngày những 
cảnh tượng ấy cứ diễn ra, và chị 
thấy không an lòng, nên mới dắt 
nó đến chùa để xin quy y.

Như vậy, đâu phải chỉ ngày xưa 
mới có những chuyện quả báo 
luân hồi, luật nhân quả thì xưa 
nay điều có mặt, do vì chúng 
sanh lên xuống sáu đường, vào 
ra ba cõi, thay hình đổi dạng 

nên không nhận rõ chân tướng 
của mình. Hơn nữa, con người 
chúng ta còn là phàm phu, với 
đôi mắt nhục nhãn, thì làm sao 
thấy biết được tiền kiếp mình đã 
gây tạo nghiệp nhân gì, mà nay 
phải đón nhận những nghiệp 
quả như vậy, nên không chịu tin 
đó thôi.

Tuy nhiên, chúng ta là đệ tử Phật, 
học hiểu giáo lý của Phật, thì 
không thể không biết câu: “Dục 
tri tiền thế nhân, Kim sanh thọ 
giả thị, Dục tri lai thế quả,Kim 
sanh tác giả thị”.

Và không thể không tin luật 
nhân quả “gieo nhân gì thì gặt 
quả nấy”. Nó luôn theo nhau, 
như bóng với hình, hình cong 
thì bóng ngã mà hình thẳng thì 
bóng ngay, không thể sai lệch. 
Dẫu cho trong đời này chúng 
ta không tạo tội, nhưng làm sao 
biết được ở nhiều kiếp trong quá 
khứ mình không có lỗi. Cho nên 
đã gieo hạt giống ác, cho dù trải 
qua trăm ngàn kiếp đến khi hội 
đủ duyên cũng phải trả quả.

Do đó có bài kệ rằng: “Giả sử 
trăm ngàn kiếp, Việc làm nghiệp 
không mất, Nhân duyên lúc gặp 
gỡ, Quả báo hoàn tự thọ”.

Ngày hôm nay, chúng con diễm 
phúc được làm thân người thật 
là hy hữu, tuy không sanh ra 
vào thời Đức Phật nhưng lại còn 
cái duyên may gặp được chánh 
pháp, được Giáo Hội tổ chức 
Trường Hạ An Cư tại Tu Viện 
Quảng Đức. Chúng con được 
hội ngộ chúng Tăng cùng kiết 
giới tu tập trong mười ngày, noi 
theo chư Tôn Đức Trưởng Lão 
Tăng già và cái hạnh phúc hơn 
nữa là mỗi ngày, mỗi ngày đều 
được gội nhuần trong biển pháp 
mênh mông, được soi sáng bởi 
giáo lý cao siêu của Đức Từ Phụ. 
Chúng con nguyện bước theo 
dấu chân xưa, theo dấu chân của 
những bậc siêu phàm xuất thế: 

Bước đi, đi đến cuối cùng
Hạnh phúc đời con hạnh phúc chung
Tự lợi, lợi tha con hằng nguyện
Bao giờ viên mãn mới là xong!

Mùa An Cư tại Tu Viện Quảng Đức năm Giáp Ngọ - 2014

Đời an vui nhìn trời xanh mây trắng lượn
Với người mù chỉ có thấy một màu nâu
Không biết tu luôn ham muốn rất khổ sầu

Mê ngũ dục mãi chạy theo vòng danh lợi
Sáng mắt rồi cả đất trời đang chờ đợi
Bao kỳ hoa lắm dị thảo đón chào ta
Đã về nhà cùng vui hát khúc hoan ca
Ngừng khổ lụy hết trôi lăn vòng sinh diệt
Biết quay về chân thiện mỹ điều cần thiết
Có tâm tu đường giải thoát đã hiện tiền
Thân ít muốn lòng biết đủ đấy người hiền
Đường giác ngộ đang hiển bày cho ta đó
Quán chiếu tâm ngã chấp trừ thường buông bỏ

Nghiệp lực thay tự tại sống hợp tự nhiên
Ta an vui sống đơn giản chốn cửa thiền
Đời thanh thoát lợi ích cho toàn xã hội
Sáng mắt rồi hãy thương cho người còn tối
Không thấy gì thì đâu biết tốt đẹp xinh
Màn vô minh đang bao phủ hại chính mình
Nhiều tội lỗi cũng đang gieo trồng ra đó
Nếu ai dạy liền không tin quyết chối bỏ
Lại có khi tâm đố kỵ mỉa mai thôi
Để luôn phải chịu khổ nạn kiếp luân hồi
Đường giác ngộ hãy cùng nhau ta quy hướng

Melbourne, Mùa An Cư 2014

Sáng nay ai quét sân chùa
Đầy sân hoa rụng gió lùa hương bay

Cuộc đời Tu sĩ vui thay
Thong dong tự tại giũa mài vườn tâm!

Còn hạnh phúc gì bằng cuộc 
sống thanh bần, giản dị nhưng 
thấm đượm tinh thần tự tại, an 
lạc của chư vị tu sĩ Phật giáo! 
Thật vui  thay khi được làm con 
Phật, được sáng soi bởi  dòng 
pháp nhũ nhiệm mầu vô giá mà 
Đức Từ Phụ đã vì lòng từ bao la 
truyền trao nhân thế!

Sống giữa một xã hội ngày càng 
phát triển những phương tiện 
hiện đại hóa, một thế giới mà 
sự hấp dẫn và hào nhoáng của 
vật chất luôn lôi cuốn con người 
bước vào vòng xoáy của luân 
hồi sanh tử  khó có thể được tận 
hưởng hương vị nhẹ nhàng, an 
lạc, tự tại của cuộc đời. Nhưng 
đối với một vị tu sĩ Phật giáo vẫn 
mãi thanh thản giữa dòng đời, 
các vị vẫn điềm nhiên khoát trên 
mình mảnh áo nâu sòng, bình dị 
nhưng thấm đượm niềm thanh 
cao an lạc làm sao!

Mặc cho sự hấp dẫn của cuộc 
sống xa hoa, hiện đại người Tăng 
sĩ vẫn lặng thầm giản đơn sống 
thanh nhàn trong một đoàn thể 
hòa hợp, thanh tịnh. Quả đúng 
là: Kính lạy Tăng người thừa chí 
cả, Thay Thế Tôn hoằng hóa đạo 
mầu, Tùy duyên hóa độ vô cầu, 
Làm thầy mô phạm dẫn đầu 
chúng sanh”.

Nhìn hình ảnh chư Tăng Ni với 
dáng từ khả kính, điềm đạm, 
khoan thai thật thánh thoát, 
kính ngưỡng xiết bao!

Nhất là hôm nay đây con được 
cảm nhận niềm an lạc vô biên 
khi được tận hưởng hương vị tự 
tại, thanh tịnh của chư tôn thiền 
đức tăng già trong mùa An Cư 
Kiết Đông tại Tu Viện Quảng 
Đức, giữa xứ người lạnh giá  
nhưng chư tôn thiền đức trong 
ban lãnh đạo vẫn chẳng ngại 
gian lao sương tuyết, một lòng 
vì đạo thắp ngọn đuốc  chánh 
pháp tại xứ người, đồng nhau 
hòa hợp, tấn tu trong tinh thần 

an lạc, thanh tịnh thật cao quý 
nhường nào!

Mười ngày Kiết Đông thật ý ng-
hĩa xiết bao! được đượm nhuần 
những điều hay thâm thúy mà 
chư tôn giáo phẩm đã một lòng 
truyền trao! Mười ngày Kiết 
Đông tuy không nhiều nhưng 
đã ghi khắc trong con niềm an 
lạc vô biên, mười ngày ấy cho 
con thêm hành trang để tiếp 
bước trên vạn nẻo đường tấn tu 
học đạo, hình ảnh đoàn thể tăng 
già hòa hợp, an lạc, tự tại mãi là 
động lực để chúng con vững tay 
chèo lái đưa thuyền trở về quê 
hương giác ngộ!

Con xin một lòng kính nguyện 
Chư Tôn Thiền Đức pháp thể 
khinh an, tuệ đăng thường chiếu, 
nguyện cho ngọn đèn chánh 
pháp mãi trường tồn, cho niềm 
phúc lạc đượm nhuần muôn nơi!

Con xin nguyện noi gương Tăng Bảo
Sống thanh nhàn, giản dị, vị tha
Tùy duyên hóa độ giảng đạo mầu
Cho nhân thế thấm nhuần an lạc!

Thích Nữ Diệu Đ ức

Kỷ Niệm Mùa An Cư Kiết Đông 2014 tại Tu Viện Quảng Đức.

Thích Hạnh Trung
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Giờ phút trang trọng đến rồi
Hào quang Chư Phật rạng ngời muôn 
phương
Bồ Tát Liệt Tổ xót thương
Chứng minh Trường Hạ tuyên dương khai đàn

Hóa chủ khai mạc Đạo tràng
An Cư tịnh giới Trai đàn thực thi
Quảng Đức Tu Viện hồi quy
Y vàng rực rỡ oai nghi Tăng già 

Kiết Đông thanh tịnh hợp hòa
Kỳ mười lăm (15) đó, trải qua mười ngày
Tháng Bảy, năm Mười Bốn này (2014)
Có hàng Phật tử liên bang hạ tòng

Truyền thông Phật dạy suốt thông
Kiết giới tịnh dưỡng gia công tu trì
Chư Tôn Thiền Đức Từ bi
Giảng truyền Chánh Pháp, Tuệ tri thực hành

Trưởng Tử Như Lai xứng danh
Dạy hàng Thiện tín phước lành độ tha
Nguyện cầu thế giới an hòa
Ta Bà quốc độ nở hoa Bồ Đề

Tây Phương Cực Lạc quy về
Di Đà Tôn Tượng dựng xây khánh thành
Tùng duyên tùng sự phước lành
Tỳ Kheo Nguyên Tạng thay bào huynh Trụ trì

Khả năng tiềm lực thích nghi
Tăng tài tuổi trẻ phát huy điều hành
Trang nhà Quảng Đức vinh danh
Truyền lưu Phật Pháp đến nhanh mọi nhà

Nguyện cầu Tu Viện thăng hoa
Góp phần công đức thiết tha gọi mời
Phật Pháp mầu nhiệm tuyệt vời
Phát tâm rộng lớn sống đời thanh cao

Trọng trách dầu lắm gian lao
Dốc toàn năng lực hăng say hành trì
Trau giồi Trí tuệ Từ bi
Truyền đăng tục diệm “Tạng Trì Như Lai”

“Trụ Pháp Vương Gia” khai lai
Cầu cho Phật sự mỗi ngày hiển vinh
Chúc Thầy và cả Chúng sinh
Đều thành Phật đạo, độ mình, độ tha
Sớm mau thoát khỏi Ta bà 
Cùng về Cực Lạc nở hoa Liên trì.

Houston, Texas, Hoa Kỳ, tháng 7-2014

T háng bảy là giữa mùa 
Đông của Úc Châu, tiết 
trời thật lạnh, có hôm 
cái lạnh như se buốt cả 

người. Nhưng tháng bảy là thời 
điểm mà Phật tử chúng con đều 
ghi khắc và mong đợi, bởi hằng 
năm cứ vào thời điểm này, chính 
là mùa An Cư tu học mà Giáo 
Hội đã qui định, để Chư Tôn 
Ðức Tăng Ni khắp các tiểu bang 
trên đất Úc & Newzealand, cùng 
qui tập về một nơi để an cư kiết 
giới. Suốt 14 năm qua, các Tự 
viện trên đất Úc đã luân phiên 
nhận lãnh trọng trách tổ chức 
khóa hạ và Phật tử chúng con có 
duyên may được Chư Tôn Đức 
cho phép tùng hạ, ngõ hầu có 
dịp khai thông mở trí, đồng thời 
có được cả Phước đức lẫn Công 
đức.

Năm nay Tu Viện Quảng Đức 
đảm nhận trách nhiệm tổ chức 
cho khóa An Cư kỳ thứ 15. Phật 
tử Tu Viện Quảng Đức chúng 
con lại được hân hoan đón mừng 
Chư Tôn Đức, cùng quý Phật 
tử từ khắp nơi về an trú trong 
10 ngày. Bóng cờ ngũ sắc lại có 
dịp tung bay trong khuôn viên 
chùa, màu áo vàng, áo lam lại 
thấp thoáng điểm tô cho khu 
vườn chùa vốn dĩ chỉ thuần màu 
của cây của lá. Tiếng chuông 
mõ thánh thót, nhịp nhàng; 
tiếng tụng kinh, niệm Phật trầm 
bổng; tiếng chuông trống Bát 

Nhã như thôi thúc lòng người. 
Tất cả đã xóa tan đi sự tĩnh mịch 
của không gian nơi này, nhưng 
những âm thanh ấy lại khiến 
cho lòng chúng con tĩnh lặng, 
bình yên. Tình Đạo đã khiến cho 
chúng con cảm thấy ấm áp mà 
quên đi cái lạnh của tháng bảy, 
mùa Đông.

Đặc biệt năm nay thời điểm An 
Cư Kiết Ðông cũng là thời điểm 
TT. Thích Tâm Phương bước lên 
ngôi vị Viện Chủ và TT. Thích 
Nguyên Tạng được tấn phong 
lên ngôi vị Đệ Nhị Trụ Trì của Tu 
Viện Quảng Đức. Mọi người, ai ai 
cũng hân hoan tiếp nhận. Chúng 
con xin chúc mừng Thầy Trụ 
Trì Thích Tâm Phương có được 
người đủ tài, đủ đức, để Thầy có 
thể an tâm giao phó trách nhiệm 
vun bồi ngôi Già Lam Quảng 
Đức, mà Thầy đã dày công tạo 
dựng trong suốt hơn 20 năm qua, 
để tịnh tu, an dưỡng. Chúng con 
cũng vui mừng khi thấy Thầy 
phó Trụ Trì Thích Nguyên Tạng 
đã bước thêm một bước vững 
vàng trong đạo nghiệp. Thầy đã 
không ngại khó khăn để gánh 
vác trọng trách của một vị Trụ 
Trì, một cương vị thường được 
ví von như là “Làm dâu trăm 
họ”. Khó khăn lắm, nhưng đó là 
truyền thống truyền thừa, tục 
diệm truyền đăng của Phật Giáo 
xưa và nay, nên quý Ngài đã dấn 
thân hành đạo để Phật Pháp 

được cửu trụ trên thế gian này.

Chúng con bùi ngùi xúc động 
khi nhớ đến lời Thầy Trụ Trì tâm 
sự trong một buổi giảng pháp: 
“Thầy suy cử Thầy Nguyên Tạng 
làm Trụ Trì để Thầy có thời gian 
tịnh tu, tụi con bây giờ cũng lớn 
tuổi rồi, ở dưới bếp cũng nên tìm 
người truyền lại để có người tiếp 
tục lo cho Chùa”. Lời của Thầy 
nói khiến cho chúng con chạnh 
lòng khi nghĩ đến tháng năm còn 
lại của đời người. Thầy và nhiều 
Phật tử chúng con đã bước qua 
tuổi 60, cái tuổi mà sự mệt mỏi, 
bệnh tật đã len dần vào cơ thể. 
Nhìn lại các Bác, các Dì trước 
đây cũng là những người tràn 
đầy tâm huyết và công sức để hộ 
trì Tam Bảo, nhưng nay tâm thì 
vẫn còn mà sức thì không còn 
nữa, lòng chúng con không khỏi 
nao nao buồn. Rồi mình cũng 
như vậy thôi!

Có lần ngồi chuyện trò với người 
con gái, con than phiền: “Thế hệ 
trẻ của tụi con không ai chịu vô bếp 
nấu nướng, mai mốt Mẹ và các Dì 
không làm nổi nữa thì không biết 
làm sao?” Con gái con cười và nói 
rằng: “Thì lúc đó Thầy order Pizza 
về cúng”. Con bật cười với ý nghĩ 
ngây ngô của con mình, nhưng 
sau đó lại cứ mãi băn khoăn về 
tình trạng này.Và rồi đã tự trấn 
an rằng, Phật Giáo chúng ta đã 
lưu truyền qua bao thế hệ truyền 
thừa trong suốt mấy ngàn năm, 

Thanh Phi

chắc chắn rồi dù ở nơi nào cũng 
có đủ cơ duyên để tiếp tục trường 
tồn. Chúng con tạm yên lòng với 
ý nghĩ lạc quan này. Kính nguyện 
Chư Thiên, Thiện Thần, Hộ Pháp 
Già Lam gia hộ cho...

Chúng con xin kính chúc nhị vị 
Đệ Nhất và Đệ Nhị Trụ Trì Tu 
Viện Quảng Đức phước trí nhị 
nghiêm, thân tâm thường lạc, sẽ 
là cây cổ thụ của Tu Viện Quảng 
Đức để hàng Phật tử chúng con 
được nương nhờ bóng mát. 
Chúng con nguyện luôn sát cánh 
bên quý Ngài trong mọi hoàn 
cảnh và cũng mong hàng con 
cháu của chúng con hiểu được ý 

nghĩa của câu: “Phật pháp xương 
minh do Tăng già hoằng hóa, 
Thiền môn hưng thịnh nhờ đàn 
việt phát tâm” để theo gương ông 
bà, cha mẹ một lòng hộ trì Tam 
Bảo.

Chúng con thành kính tri ân 
công đức của Chư Tôn Thiền 
Đức Tăng Ni, đã hy sinh một đời 
để dày công tu tập, tham hiểu sâu 
xa giáo lý của Phật Tổ, hầu dẫn 
dắt chúng con đi trên con đường 
Đạo, bước lần ra khỏi phiền não, 
đau khổ của thế gian.

Nguyện cầu Chư Phật gia hộ 
cho Chư Tôn Thiền Đức Pháp 

thể khinh an, tuệ đăng thường 
chiếu để hoàn thành sứ mạng 
“Tác Như Lai sứ, hành Như Lai 
sự” và đời đời “Truyền đăng tục 
diệm, Tổ ấn trùng quang” để duy 
trì mạng mạch Phật pháp được 
trường lưu. Và chúng con cũng 
tha thiết cầu xin Chư Phật gia 
hộ cho hàng phật tử chúng con 
từ thế hệ này sang thế hệ khác, 
luôn có tín tâm với Tam Bảo, tâm 
Bồ Đề kiên cố để sẵn sàng tiếp 
tay với Chư Tôn Thiền Đức trong 
công cuộc hoằng truyền Chánh 
Pháp của Như Lai.

Melbourne, Mùa An Cư 2014,

Kính tặng Chư Tôn Ðức Tăng Ni cùng nhị vị TT Tâm Phương & TT Nguyên Tạng
Phật tử QUẢNG AN
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Nghe báo là ai cũng viết bài,
Cắn răng suy nghĩ viết cho hay,
Mong sao lưu lại trong kỷ yếu,
Một tấm chân tình thật đong đầy.
Cậm cụi trầm tư suy nghĩ hoài,
Viết...mà đối tượng viết cho ai?
Cho mình hay gởi cho tất cả,
Sợ hỏng được khen lại chê bai.
Ấy thế tại sao muốn trổ tài!

Khơi nguồn tuệ giác vốn tuyệt hay,
Đủ duyên mới thấy từ muôn kiếp,
Tánh Phật rõ ràng chớ hỏi ai!
Ngẫm lại mới hay nhờ viết bài,
Mà tôi thấy được tánh lâu nay.
Nếu thường học hỏi và suy nghiệm,
Tất cả chúng sanh sẽ tỏ bày!

Melbourne, ngày 06/07/2014
Thuận Trí

V i eá t  b aø i

Người ở đời thường mỗi 
khi nghe đến bốn chữ 
“Từ thân cắt ái” hoặc 

“cắt ái ly thân” có nghĩa là xa lìa 
cha mẹ và người thân thuộc, cắt 
đứt mọi điều ái dục, không còn 
quan hệ bất cứ việc gì của thân 
bằng quyến thuộc nội, ngoại hai 
bên, họ liền lên án cho rằng Đạo 
Phật là “vô quân, vô phụ” có ng-
hĩa là “không trung, không hiếu”, 
nhưng họ đâu có biết rằng, Phật 
Giáo quan niệm chữ hiếu một 
cách rộng rãi hơn, siêu việt hơn, 
vượt qua ngoài phạm vi ngôn 
ngữ mà không thể nào dùng lời 
nói, hay chỉ viết mà diễn đạt được 
một cách trọn vẹn, đầy đủ ý nghĩa 
về chữ hiếu theo thế gian được. 
Trong kinh điển Phật Giáo phân 
tích rỏ ràng về cách hành xử Đạo 
hiếu, có hai khía cạnh khác nhau 
đó là: “Đạo hiếu tại gia” và “Đạo 
hiếu xuất gia”.
Hiếu tại gia mà người con có bổn 
phận chăm sóc, chỉ là những thực 
phẩm, vật dụng mà cha mẹ yêu 
thích, thì bổn phận của con cũng 
yêu thích như thế, không bao giờ 
xao lãng. Cha mẹ dù có ghét bỏ, 
mình phải khổ nhọc cũng không 
bao giờ oán hận hay chống đối 
làm tổn thương đến cha mẹ, luôn 
luôn tỏ ra sắc mặt vui vẻ, lời ăn 
tiếng nói ngọt ngào để xoa dịu 
những gì mà cha mẹ không vừa 
lòng, vâng chịu để báo đáp trọn 
vẹn một phần nào công ơn sinh 
dưỡng mà cha mẹ đã cưu mang 
cho ta mạng sống ở cuộc đời này. 
Như vậy, nuôi cha mẹ là cốt ở sự 
thành kính lòng hiếu thảo, dù 
phải cơ cực vất vả, thiếu trước hụt 
sau, ăn bữa trưa lo bữa tối, chạy 
vay đủ mọi nơi, dù lam lũ khổ 
sở ăn uống thiếu thốn, vật dụng 
không có gì mà làm cho cha mẹ có 
niềm vui trọn vẹn thì đó là hiếu. 
Khi cha mẹ còn sinh tiền, không 

làm điều gì để cha mẹ lo buồn, do 
đó không nên đi đâu xa, mà có đi 
đâu xa thì phải nói cho cha mẹ 
hay biết nơi chốn mình đi, để cha 
mẹ khỏi phải lo, và nhỡ có bất trắc 
điều gì, có thể tìm gọi được. Như 
thế, cũng được gọi là một tiêu 
chuẩn trong Hiếu đạo.
Hiếu xuất gia là cắt đứt những 
điều ái dục, xa lìa người thân 
thuộc, ăn uống đạm bạc, tìm ra 
cho được lý nhiệm mầu trong đạo 
Pháp, tự cứu độ cho mình và cho 
cha mẹ, ông bà, thân bằng quyến 
thuộc, để đền đáp ân sâu dầy của 
cha mẹ. Nhờ có cha mẹ, mà mình 
đã đến được nơi giải thoát khỏi sự 
ràng buộc “Sinh, lão, Bệnh, Tử” 
lại báo nghĩa “thù ân” đối với cha 
mẹ một cách mau chóng, đem lại 
lợi ích cho đạo, cho đời mà thành 
tựu công đức lành trong đời sống 
hiện tại cũng như Ngài Trạch 
Pháp Thiền Sư đã than rằng: “Ô 
hô! Quang Âm dỉ vãng, Phụ mẫu 
nan vong, Hữu thân tại đường, 
Như Phật tại thế, Dỉ thử báo thân 
chi đức, Viên thành niệm Phật chi 
công, Thị chi phụ mẫu hoan hỷ, 
Tắc Chư Phật hoan hỷ, Thử tâm 
thanh tịnh, Tắc Phật độ thanh 
tịnh, Khả vị giả sắc cánh vô sơn tắc 
đoạn, Thiên quang trực dữ, Thủy 
tương viên”. Có nghĩa là: “Than 
ôi! Người ta không biết rằng, Bóng 
Quang Âm dễ khuất, Nhưng công 
ơn cha mẹ khó quên, Có cha mẹ 
trong nhà, Cũng như có Phật trong 
đời, Đem công đức báo ân cha mẹ, 
Tức là viên thành công đức niệm 
Phật, Phải biết rằng, Cha mẹ vui 
vẻ, Tức là chư Phật vui vẻ, Cũng 
như tâm mình thanh tịnh,Thời cõi 
Phật thanh tịnh vậy.”
Như thế, để chứng minh rõ ràng 
quan niệm theo đạo Phật về 
“Hiếu hạnh” đi xuất gia là một 
cách hữu hiệu, còn cha mẹ khác 

chi thấy Phật trong đời, trọn tin 
đối với Phật, tức là trọn hiếu đạo 
với cha mẹ vậy. Để xác định vấn 
đề trong kinh “nhẩn nhục” có 
dạy. Điều thiện tối cao không 
gì hơn “Hiếu”. Điều ác, ác nhất 
không gì hơn “Bất hiếu”.
Kể đến ân đức của cha mẹ Kinh 
“Bổn Sự ghi rằng: “Cha mẹ đối với 
con, ân đức cao nặng sâu dầy”. Ân 
đức sản sinh, đem từ tâm cho con 
bú mớm, ân đức tắm giặt nuôi 
nấng trưởng thành, ân đức cung 
cấp các món cần dùng, ân đức chỉ 
dạy cách sống ở đời, cha mẹ luôn 
luôn muốn con khỏi khổ được 
vui. Không bao giờ xao lãng việc 
nhớ con, thương con, sự thương 
nhớ ấy như bóng theo hình.
Phân định rõ ràng về bổn phận 
làm con, Kinh “Trường A Hàm” 
chỉ rõ làm con kính thờ cha mẹ 
gồm có 5 điều: 1/ Phải cúng dường 
cha mẹ không được thiếu thốn. 2/ 
Làm việc gì phải trình thưa trước. 
3/ Cha mẹ bảo làm việc gì, vâng 
thuận không trái lời. 4/ Cha mẹ 
dạy điều phải, không trái mệnh. 
5/Không được ngăn việc làm chân 
chính của cha mẹ.
Để chứng minh rõ ràng hơn, 
Kinh “Hiếu Tử” dạy rằng: Làm 
con phải cúng dường cha mẹ, lấy 
nước Cam Lồ ngon ngọt, trăm 
mùi mà nuôi dưỡng, lấy âm nhạc 
cõi thiền để mua vui, lấy y phục 
rực rỡ trang nghiêm thân thể, 
lấy vai cõng cha mẹ khắp bốn bể 
cũng chưa được gọi là hiếu. Cha 
mẹ mê muội không biết kính tin 
Tam Bảo, cha mẹ tàn bạo, cướp 
của hại người, nói lời gian dối trái 
ngược với đạo làm người, mê say, 
cuồng loạn. Bổn phận làm con là 
phải hết sức can ngăn, khiến cho 
cha mẹ hướng về Chánh đạo, giữ 
năm điều cấm giới, làm mười 
điều lành, sống cuộc đời trong 

Hiếu đạo trong đạo Phật sạch, không lấy không của người, 
không nói dối ai, không tìm cách 
hại ai, không rượu chè cờ bạc bê 
tha, có như thế cha mẹ ở đời mới 
được an lành, lúc mệnh chung 
không có điều gì phiền não, do 
đó sẽ được sinh lên các cõi vui vẻ, 
được nghe lời Phật thuyết Pháp, 
có như vậy mới thực sự là người 
con có Hiếu.
Theo Phật Giáo, người Phật tử 
cần phải thực hành chữ hiếu một 
cách trọn vẹn, nuôi dưỡng cha 
mẹ, vâng lời cha mẹ, và nhất thiết 
không làm điều gì để cho cha mẹ 
đau buồn v.v… Ngoài ra, chúng 
ta còn có bổn phận làm sao cho 
cha mẹ đi theo Chánh đạo, những 
điều răn cấm theo lời Phật dạy, 
cũng như cầu nguyện sức khoẻ 

của cha me không đau ốm bệnh 
tật, tinh thần sung mãn, trí tuệ 
được minh mẫn v.v…Để dể dàng 
thâm nhập Giáo lý cao siêu, chân 
lý mầu nhiệm, gạt bỏ được mọi âu 
lo thế sự cuộc đời, cũng như tất 
cả việc gì không làm cho cha mẹ 
đi vào con đường phiền não, khi 
mệnh chung sẽ được sinh lên cõi 
thiên, hoặc được Chư Phật, Chư 
Bồ Tát tiếp đưa về cảnh giới an lạc 
thanh tịnh.
Trong kinh “Tứ Thập Nhị Chương” 
dạy rằng: “Thờ trời đất quỷ thần 
không bằng có hiếu với cha mẹ. Vì 
cha mẹ là vị thần cao cả, cao hơn 
tất cả các vị thần Minh”. Như thế 
chúng ta đủ thấy rằng, quan niệm 
chữ hiếu trong Phật giáo vô cùng 
quan trọng, và những lời Đức 

Phật dạy trong Kinh Tạng như 
Kinh Vu Lan, hay Mục Liên Sám 
Pháp v.v… Để dẫn chứng sự việc. 
Đi tu không phải là quên hẳn bổn 
phận làm con, mà phải tìm một 
phương cách báo đáp công ơn cha 
mẹ một cách đầy đủ trọn vẹn cao 
siêu hơn. Báo đáp ân đức cho cha 
mẹ khi còn sanh tiền cũng như 
khi cha mẹ lâm chung, đó cũng 
là phần nào làm tròn chữ Hiếu, 
để báo đáp công ơn cha mẹ trong 
muôn một.

“Ngày rằm tháng Bảy lễ Vu Lan
Trung nguyên Thắng hội gợi nhớ 

thương
Công sinh ân dưỡng tình thâm trọng
Nghìn năm thương nhớ bóng song 

đường”
Kỷ niệm mùa An Cư Kiết Đông 

tại TV Quảng Ðức 2014
Tỳ Kheo Thích nguyên Trực

Một đám mây bay
Một cơn gió thoảng
Một chiếc lá vàng rơi
Một lữ hành rong ruỗi
Ôi ! Vũ trụ bao la

Pháp giới trùng trùng

Người về đâu?
Người đi đâu?
Như những đám mây
Trên biển trời xa thẳm
Ta, người và vạn vật

Có phải chăng
Từ vô tận tái sinh?

Mai về đâu?
Giữa phương trời viễn mộng
Ngọn gió nào 
Đưa ta đến nơi đây?!...

Trường Sanh - Phương Lan Yên

Một đám mây bay
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Giống như thói quen hằng 
ngày, sau khi tụng một 
thời kinh sáng, ngồi tỉnh 

tâm thiền quán, dùng điểm tâm, 
tôi bắt đầu đi bách bộ, giữ tâm 
Chánh niệm bằng phương pháp 
buông thư, theo dõi từng bước 
chân, thỉnh thoảng tôi lại dừng 
chân lại, đứng thật ngay thẳng, 
thật nghiêm trang, hít thât sâu, 
thở thật dài, lấy mắt nhìn lên 
không gian hướng về phía mặt 
trời mọc.

Sáng hôm nay, tiết trời lành lạnh, 
hơi sương vẫn còn phảng phất và 
đọng lại trên từng ngọn cỏ non, 
mang màu sắc tươi thắm, mịn 
màng. Trời thật êm dịu và yên 
tỉnh, chỉ có âm thanh côn trùng, 
đàn chim hoang dã và tiếng xe 
di chuyển qua lại từng các nẻo 
đường vọng về tạo thành một 
khúc nhạc hòa tấu thanh thản 
và thật nhẹ nhàng. Mặc dù đã 
hơn 7 giờ sáng, nhưng ánh bình 
minh vẫn chưa ló dạng. Nhìn về 
phía chân trời xa, tôi thấy từng 
áng mây cuồn cuộn, trông thật 
giống dáng người và muôn thú. 
Thoạt đầu, những áng mây mang 
nhiều màu sắc đen nhạt, có 
những luồng hoa văn xám xậm. 
Trên đỉnh đầu, bầu trời trong, 
ánh ban mai từ từ rạng sáng. Tôi 
tiếp tục chú tâm và theo dõi tiến 
trình biến hóa của định luật tạo 
hóa. Những áng mây đen từ từ 
chuyển sang màu hồng. Khi quán 
chiếu và nhìn thật sâu, tôi thấy 
sự chuyển hóa của chúng thật 
chi tiết và rõ ràng. Có một vài 
cụm mây mặc dù đã biến dạng 
từ màu trắng sang màu hồng 
đỏ, song trên chớp đỉnh vẫn còn 

những đớm đen. Tôi được biết sở 
dĩ chúng chưa đổi hết màu đen, 
vì chúng là cụm mây dầy, chưa 
nhận ánh sáng từ ánh bình minh 
hoặc tia sáng ánh bình minh 
chưa đủ dể làm xuyên thủng vốn 
dầy và đậm đặc. Nhưng rồi khi 
mặt trời lên cao, những màu sắc 
đều thay đổi. 

Tôi tiếp tục bước chân thảnh 
thơi thả hồn theo phương trời 
lồng lộng, vô tư và nhịp nhàng. 
Trong giờ phúttươi mát của tâm 
hồn, tôi chợt nhớ lại một câu của 
bậc minh triết mà tôi có dịp đọc 
trong sách trước đây: “Giáo pháp 
tự nó phát khởi phù hợp với nhu 
cầu tức thời, nó phải sống trong 
hiện tại mới đúng là Chánh pháp”. 
Không gian, thời gian, khí quyển, 
bầu trời, chim thú, vạn vật, cỏ cây 
hoa lá, tất cả là như vậy, Tướng, 
Tánh, Duyên, Nhân, Quả, Trước, 
Sau của chúng là như vậy. Tôi 
tự nhủ, mãnh đời như một dòng 
sông xuôi ngược, tự nó không có 
náo nhiệt hay tĩnh lặng, danh từ 
Phật học gọi là “tự ngã”, do xúc và 
tác ý của mỗi con người mà chúng 
ta biến ra thiên hình vạn trạng. 
Từ đó mới phát sinh danh từ khổ 
đau hay an lạc, vô minh hay Bồ 
đề. “Bước vào cuộc sống là từng 
ngày ta buông thả tâm thức trôi 
theo dòng nhân duyên, sinh khởi 
để sau đó rước lấy sự sợ hãi, bám 
víu vào cái hư giả và quan niệm 
sai lầm về tự ngã” (Suối nguồn 
tâm linh của Ðại Sư Ajahn Chah).

Ánh bình minh hay ánh mặt trời 
lúc nào cũng hiện diện, rạng sáng, 
chiếu soi khắp muôn phương, có 
công mang dưỡng khí và năng 

lượng lại cho nhân thế. Không có 
không khí, nói đúng hơn không 
có mặt trời, con người và vạn 
vật không thể tồn tại hay có sự 
sống. Chúng ta đã hiểu, lắm lúc 
chúng ta phải đối diện với bóng 
đen, điều này không có nghĩa là 
sự vắng mặt của vầng thái dương 
mà là sự che khuất ánh sáng của 
vật cản như mây hay vòng xoay 
của trái đất. Điều này thật dễ 
hiểu. Chân tâm chúng ta không 
ví như mặt trời lúc nào cũng 
hiện hữu và năng lượng của chân 
tâm chẳng khác gì so với năng 
lượng ánh sáng mặt trời. Chân 
tâm mang lại diệu dụng cho đời 
sống, có sự an lạc, thảnh thơi và 
sự giải thoát. Thật ra, bản năng 
của chân tâm dung chứa đầy đủ 
những tính chất như Thường, 
Lạc, Ngã, Tịnh. Sở dĩ chúng ta 
đối diện với phiền não khổ đau 
là vì vật cản của đám mây vô 
minh, vòng xoay của vọng thức. 
Chúng ta không buông xã tự ngã 
bằng phương pháp nuôi dưỡng 
năng lượng Chánh niệm. Khi 
năng lượng Chánh niệm đầy đủ, 
mây đen vô minh sẽ biến dạng. 
Nói cách khác, ánh sáng của tri 
thức đầy đủ sẽ làm xuyên thủng 
đám mây đen đong đầy và đậm 
đặc. Lúc ấy nguồn sống tốt tươi, 
dòng sông cảm xúc sẽ có mặt. 
Niết Bàn, giải thoát và chân tâm 
sẽ hiện hữu.

Tôi bắt đầu mỉm cười và nhìn 
thấy vầng thái dương vượt thoát 
áng mây hồng, từ từ nhô lên cao, 
rạng sáng khắp nẻo đường. Tất 
cả áng mây đã biến dạng thành 
màu trắng, mặt trời đã lên cao, 
bầu trời trong và xanh thẩm

Viết tại Trường Hạ Quảng Ðức 2014
Thích Nữ Chúc Học

AÙng maây hoàng ñoû

Cái buốt giá của mùa 
đông bao giờ cũng vậy. 
Nó không hiện ra bên 

ngoài một chút nào sự dữ tợn 
của những trận cuồng phong 
hay những cơn dông tố, nhưng 
dường như lại nuốt lấy tất cả mọi 
sự sống nếu có tồn tại ở bất cứ 
nơi nào mà nó hiện hữu. Tất cả 
dường như đều đang ngừng sống 
để nhường lại cho tiếng thinh 
lặng của hư không trống rỗng, 
không một chút sắc mầu. Cái 
lạnh như thế vẫn âm thầm len lỏi 
vào tận cả từng xương cốt, vào 
tận cả cõi lòng và tận những nơi 
ẩn khuất tối tăm tận cùng nhất 
của mọi sự tối tăm mà cất lên 
những tiếng thét lạnh lùng như 
cảnh báo rằng chúa tể mùa đông 
đang ngự trị và làm chủ tất cả 
mọi sự sống này.

Ôm chúa tể của mùa đông ngưng 
đọng trong lòng nhìn trông qua 
ô cửa nhỏ của một góc phòng 
cao trong tu viện rộng lớn, như 
muốn khám phá một điều gì 
rất nhỏ giữa mùa đông của một 
Phật tử tại gia lòng vẫn còn 
nhiều dính díu với cảnh và trần 
đang tập tùng pháp sự an cư của 
chư Tăng. Nhìn ra xa trong tầm 
mắt với những gì có thể quan 
sát được, chỉ là những ngọn cây 
trơ trọi xơ xác không một nhánh 
chồi nào biểu hiện của sự sống. 
Những tiếng thét thỉnh thoảng 
cất lên một cách lạc lõng giữa 

thinh không bất tận của những 
loài chim quạ không nơi trú ẩn 
khiến cho lòng cảm thấy càng 
thêm riết lạnh hơn.

Từ phía xa xa nơi góc sân của tu 
viện, chú chim bồ câu cứ lặng 
lẽ đôi chân có phần hối hả như 
đang rong tìm một cái gì đó. Và 
hình như, từ hôm qua đến giờ 
với riêng chú chim này cũng 
vẫn cứ vậy chứ chưa thấy điều 
gì được thể hiện với đôi cánh lẽ 
ra phải bay của nó. Hình như với 
nó, đang có một vấn đề gì đó. Mà 
giữa mùa đông lạnh như thế này, 
cái gì mà không có vấn đề thì 
quả là chuyện lạ. Chú chim bé 
bỏng dừng chân đứng nép vào 
bệ đá khuất nơi góc tường, có 
phần như tìm được nơi an ổn đôi 
chút ngay lúc này với nó. Nó rủ 
đôi cánh ra để che bớt cái lạnh 
của mùa đông nhưng trông có vẻ 
hơi mệt mỏi được thể hiện khá 
nặng nề. Tôi vẫn chút tò mò về 
một điều gì đó hơi lạ ở chú chim. 
Mà bao giờ tôi không thế. Không 
tò mò là chuyện lạ đối với con 
người chính tôi.

Tôi sửa lại chiếc áo mình đang 
mặc, cố nén cái lạnh trong lòng, 
rời khỏi căn phòng hướng về góc 
tường cuối sân nơi chú chim đang 
ẩn nép. Đôi mắt hiền hòa bé nhỏ 
thật dễ thương của nó như muốn 
tìm nơi tôi một sự đồng cảm 
xót thương nào đó. Bước lại gần 

hơn và ngồi xuống để quan sát 
dễ hơn, tôi nhận ra nơi đôi cánh 
mềm của chú chim nhỏ một vết 
thương còn đọng lại những giọt 
máu khô dính bện vào những 
cánh lông trông rất đau đớn và 
tội nghiệp. Hình như lúc này, tôi 
quên hẳn cả mùa đông, quên hẳn 
cả những cái lạnh đang len lỏi 
vào những lỗ chân lông thấm vào 
tận cõi lòng, quên hẳn những thứ 
tò mò dể tìm những thú lạ giữa 
mùa đông. Trong lòng tôi chỉ còn 
lại những cảm giác trìu mến và 
đầy thông cảm cho đôi cánh bị 
tổn thương của chú chim đang 
cố tìm nơi trú ẩn để giành lấy sự 
sống giữa mùa đông khắc nghiệt 
này. Sau một hồi quán sát và làm 
những gì có thể để cứu chú chim, 
tôi trở về lại phòng lòng lại miên 
man với những điều về cuộc 
sống mà không còn dính dáng gì 
với mùa đông và cái lạnh. Có lẽ 
tình thương và sự san sẻ mới là 
thứ mà ta cần nhất. Không phải 
cứ lo tìm để được, mà cần phải 
biết thể hiện những điều ý nghĩa 
trong những gì nhỏ nhất. Chỉ với 
chiếc dép thôi mà Gandhi đã để 
lại cho đời một triết lí sống về 
tình thương thật cao thượng.

Có một lần Gandhi nhảy vội lên 
tàu. Một chiếc giày của ông rơi 
xuống. Gandhi không thể nào 
nhảy xuống để nhặt nó trong khi 
tàu chạy càng lúc càng nhanh. 
Trước sự sững sờ của mọi người, 

Phật Tử Q uảng Hỷ
(Chùa Huyền Quang, Sydney)
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Gandhi... đã tháo luôn chiếc giày 
còn lại và ném về phía chiếc giày 
kia.

Hành khách trên tàu lấy làm lạ 
về hành động kỳ quặc của ông. 
Gandhi mỉm cười và giải thích: 
“Nếu có một người nghèo nào 
lượm được chiếc thứ nhất, họ có 
thể tìm thấy chiếc thứ hai và sẽ 
xài được đôi giày của tôi”.

Gandhi đã có một hành động 
thật lạ nhưng cao quý vô cùng. 
Bởi trong sự mất mát của bản 
thân như thế, ông vẫn có thể 
nghĩ đến người khác. Hành động 
của Gandhi chứng tỏ việc nghĩ 
đến người khác đã trở thành một 
phần trong tư tưởng và nguyên 
tắc sống của ông.

Cuộc sống có những điều bất 
chợt nhưng lại mang giá trị và ý 
nghĩa rất sâu xa. Nếu biết dừng 
lại để quán sát thì sẽ học được rất 
nhiều điều ý nghĩa từ cuộc sống 
này. Kết hạ an cư cùng chư Tăng 

là duyên lành rất quí cho Phật tử 
học được những hạnh giải thoát. 
Chỉ với trong nghi thức cúng 
Quá đường, chú điệu thực hiện 
pháp thí cho Đại bàng cánh vàng 
và mẹ con quỷ La sát thôi cũng 
thể hiện rất trọn vẹn giá trị tình 
thương trong Phật giáo mà người 
phật tử thấy rất cảm mến và học 
được nhiều giá trị trong đó rồi. 
Cảm mến bởi lẽ, chú điệu với 
tuổi nhỏ quen vui với những thú 
trò đuổi quạ bắt chim mà trong 
nhà Phật có đề cập cho ngữ ng-
hĩa “khu ô sa di”, nhưng chú điệu 
là người thực hiện nghi thức hô 
đại bàng để cúng thí cho những 
loài quỷ chúng rất ý nghĩa như 
vậy. Chú điệu có thể chưa hiểu 
hết giá trị của việc tốt đẹp mình 
làm, nhưng đó là những duyên 
lành của tánh đức từ bi mà chú 
kết được. Chắc chắn tánh đức ấy 
sẽ lan toả được trong tương lai. 
Thật gần gủi và thật dễ thương 
với hình ảnh đó biết bao trong 
tâm của người phật tử khi có 

được những thiện duyên tu tập 
như thế này.

Bất chợt giữa mùa đông của xứ 
Úc lạnh lẽo xa xôi này, tôi chợt 
nhớ lại tiếng thét trong bài thơ 
“Ngôn hoài” của thiền sư Không 
Lộ thời Lý

“- Trạch đắc long xà địa khả cư
Dã tình chung nhật lạc vô dư
Hữu thời trực thướng cô phong đỉnh
Trường khiếu nhất thanh hàn thái hư”

Nghĩa là:

“- Giấu mình, chọn đất dễ ưa
Niềm quê lạc đạo sớm trưa  

chẳng rời
Có khi chót vót non vời
Cất dài tiếng hú, đất trời lạnh băng!”

Mùa đông có bao giờ không lạnh? 
Cuộc sống có bao giờ không có 
những điều kì lạ? Vậy hãy cùng 
sưởi ấm mùa đông bằng những 
chất liệu mà chúng ta đang tu tập 
để mùa đông được ấm ấp và điều 
kì lạ trở nên diệu kì hơn.

Rồi có một ngày bạn tinh thông
Tám vạn bốn ngàn Pháp môn không
Tiễn đưa bạn đến bờ giải thoát
Rũ sạch rừng mê, hiển tánh Không

Tánh Không, Bát Nhã đã làu thông
Sắc Tướng, Thọ, Tưởng, Hành, Thức không
Niết Bàn Thị Tịch, mộng tưởng diệt
An lạc một đời, nghiệp thong dong

Sẽ có một ngày không ước mong
Cũng không mong đợi, chẳng chờ trông
Sát na đàn chỉ vô thường đến
Tạm biệt thân này, tất cả không

Rồi có một ngày về Cõi Không
Vạn pháp xưa nay thảy đều không
Chỉ tâm bất biến Chân Như hiện
Bát Nhã không rời Tánh Tánh Không.

Tác giả viết bài này sau khi xem tin tức chuyến bay 
MH370 của Malaysia Airlines mất tích vào khuya 
ngày 8/3/2014 khi đang trên đường từ Kuala Lumpur 
đến Bắc Kinh với 239 người trên khoang, sau 2 tháng 
tìm kiếm vẫn không có kết quả; và chiếc Phà Sewol 
chở theo 476 người gặp nạn sáng 16/4 ở ngoài khơi 
phía tây nam Nam Hàn khi đang trên đường tới đảo 
Jeju. Tính đến sáng 30/4/2014, Nam Hàn thông báo 
đã có 210 người chết, 174 người sống sót và còn 92 
người mất tích.

TK.  Thích Tâm Phương

Lời đầu tiên chúng con xin được thay mặt cho quý 
đồng hương Phật tử tại tiểu bang Victoria, nhưng 
đặc biệt nhất là những người con Phật tại đạo tràng 
Tu Viện Quảng Đức. Chúng con hân hoan chào 
mừng và kính chúc Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni 
10 ngày An Cư Kiết Giới được thành tựu viên mãn 
và pháp thể của quý Ngài luôn khinh an để lèo lái 
con thuyền Chánh Pháp cũng như dẫn dắt chúng 
con tu tập trên xứ người.
Mới ngày nào đây mà đã gần ngót tròn 40 năm, 
Đàn Chim Việt lưu lạc trên xứ người, và cũng 
không biết lúc nào chúng ta được trở về lại trên 
quê hương đất tổ. Nghĩ đến đây mà thấy buồn tủi 
cho một dân tộc đã một thời thịnh vượng qua 18 
đời Hùng Vương, hay Đinh Lê Lý Trần, mà bây giờ 
phải lưu lạc tứ phương trên xứ lạ quê người. Trên 
con đường lưu lạc ấy, chúng con là những người 
Phật tử rất may mắn được về nương náu sớm hôm 
dưới những mái chùa thân thương, mà Chư Tôn-
Thiền Đức đã dày công bồi đắp xây dựng, để làm 
nơi chốn trưởng dưỡng cho đời sống tâm linh của 
những người con Phật. Ðặc biệt nhất là chúng con 
đã có đủ duyên lành được thân cận và chung tay 
đóng góp trong nhiều Phật sự dưới mái Chùa thân 
thương Tu Viện Quảng Đức do Thượng Tọa Thích 
Tâm Phương khai Sơn và xây dựng từ năm 1990. 
Vì thời gian không cho phép chúng con đại diện 
cho những người con Phật tại đạo tràng Tu Viện 
Quảng Đức này nói lên hết những lời tâm tình chia 
sẻ những công việc đầy gian lao khó nhọc mà Thầy 
đã đổ nhiều tâm lực để hoàn thành chí nguyện và 
hoài bão trên bước đường phụng sự Phật Pháp và 
xây dựng nên Đạo Tràng Tu Viện Quảng Đức, dù 
trong khiêm tốn nhưng trang nghiêm với những 
phương tiện cần thiết để đáp ứng cho nhu cầu tu 
học cho đồng hương Phật tử chúng con.
Chúng con không biết nói sao cho hết những gì 
Thầy trò của chúng con hơn 20 năm xây dựng tại 
đây, tất cả chúng con luôn luôn tin tưởng và rất an 

tâm với những công tác Phật Sự nào mà Thầy Trụ 
Trì phát nguyện xây dựng cũng như đưa ra những 
kế hoạch cho mọi công tác Phật Sự của Tu Viện.
Có những lúc chúng con thầm nghĩ không biết 
công đức và tiền bạc chắt chiu như thế nào, mà 
Thầy chúng con cứ mãi miết xây dựng hết công 
trình lớn rồi tới công trình nhỏ, Thầy ngày đêm 
thường thao thức và lo toan từ việc nhỏ cho đến 
những việc lớn, mà việc nào cũng chu đáo và hoàn 
mỹ, đôi lúc chúng con thấy rất lo cho sức khỏe của 
Thầy.
Người xưa có nói “Sông có khúc, người có lúc”, con 
người sanh ra, lớn lên và rồi già yếu theo năm tháng 
của định luật vô thường. Hơn 20 năm qua, Thầy 
của chúng con đã đóng góp nhiều công đức cho 
Ngôi Tu Viện này, và hiện tại sức khỏe của Thầy 
đã yếu dần theo thời gian bệnh duyên. Nay dưới 
sự chứng minh của Chư Tôn Thiền Đức, Thầy đã 
chính thức bàn giao chức vị Trụ Trì Tu Viện Quảng 
Đức cho Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng, để Thầy 
NguyênTạng tiếp nối gánh vác điều hành Phật Sự. 
Nơi đây trong giờ phút này, hàng Phật tử tại gia 
chúng con thành kính cung thỉnh Ngài lên Ngôi 
Vị Viện Chủ để nghỉ ngơi và cố vấn cho Thầy trò 
chúng con tiếp tục những gì còn dang dở theo hoài 
bão của Thầy.
Tất cả chúng con xin phát nguyện trước sau một 
lòng như keo sơn Phụng Sự cho Phật pháp được 
trường tồn nói chung và đạo tràng Tu Viện Quảng 
Đức nói riêng. Chúng con mãi mãi là thành viên 
của ngôi nhà Phật Giáo. Lời cuối, chúng con kính 
chúc Chư Tôn Thiền Đức pháp thể khinh an, chúng 
sanh dị độ, Phật sự viên thành. Chúng con cũng 
xin chúc nguyện Thượng Tọa Tân Trụ Trì Tu Viện 
Quảng Đức luôn luôn “Tùy sở trụ xứ thường an 
lạc” và Phật sự “Hoằng pháp và giáo hóa” mãi mãi 
là sự nghiệp cao cả nhất của Thầy, để dìu dắt chúng 
con trên bước đường tu học.

nam Mô Bổn Sư Thích ca Mâu ni Phật
Kính bạch Hòa Thượng Chứng Minh Thích Huyền Tôn
Kính bạch Hòa Thượng Hội Chủ Thích Như Huệ
Kính bạch hiện tiền Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni.
Kính thưa quý vị quan khách,
Kính thưa quý đồng hương Phật Tử thân mến.

nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát
Phật tử Nguyên Lượng Nguyễn Văn Ðộ

Caûm nieäm Coâng Ñöùc
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nam Mô Bổn Sư Thích ca Mâu ni Phật

Kính bạch trên Chư Tôn Trưởng Lão Hòa Thượng, 
chư Thượng Tọa, Ni Trưởng, Chư Đại Đức Tăng Ni

Hôm nay là ngày bế mạc, mãn hạ sau 10 
ngày an cư, tịnh giới tu tập. Con TKN 
Thích Nữ Viên thông xin đãi lao cho toàn 

thể Ni Chúng chúng con thành kính đảnh lễ Chư 
Tôn Đức và kính dâng lên đôi lời cảm niệm biết ơn 
sâu xa của chúng con

Ngưỡng bái bạch trên Chư Tôn Thiền Đức, 
Kính lạy Tăng người thừa chí cả

Thay Thế Tôn hoằng hóa đạo mầu
Tùy duyên hóa độ vô cầu

Làm thầy mô phạm dẫn đầu chúng sanh
Ngưỡng bạch quý Ngài.

Chúng con Kính nghe, Tăng già giữ giới luật thanh 
tịnh thì chánh Pháp cữu trụ thế gian và trong khế 
kinh cũng có câu:

Muốn học đạo vô thượng Bồ Đề,
Phải bền lòng giữ gìn trai giới,

Nếu giới luật chẳng gắng kiên trì,
Thì Đạo quả khó mà thành tựu.

Do vậy, hằng năm tại Úc Châu theo truyền thống 
an cư của Tăng già, Chư Tôn Đức trong giáo hội 
đều tổ chức khoá an cư cũng không ngoài ý nghĩa 
thiêng liêng cao đẹp ấy.

Hôm nay là kì an cư thứ 15 được tổ chức tại tu 
viện Quảng Đức. Hàng Ni Chúng chúng con được 
thuận duyên quy tụ nương nơi đại Tăng cùng hòa 
hợp tác pháp an cư kiết giới trong 10 ngày tu tập.

Chúng con vô cùng cảm xúc khi nhìn thấy Chư 
Tôn Trưởng Lão Hòa Thượng, niên cao lạp trưởng, 
sức khỏe yếu kém, cũng như Chư Tôn Đức trong 
ban lãnh đạo. Quý Ngài vì mạng mạch của Phật 
pháp, vì hạnh nguyện lợi sanh mà quý Ngài không 
quản gian lao, không từ khó nhọc, đã xả thân quên 

mình vì đạo, luôn nghĩ đến hàng hậu học chúng 
con.

Ôi! Trong những ngày an cư tu học tại đây, chư 
Ni chúng con đã đón nhận được rất nhiều bài học 
vô cùng ý nghĩa, những lời khai thị, sách tấn của 
Chư Tôn Đức là nền tảng vững chắc, động viên cho 
chúng con vững bước trên lộ trình tu tập và xây 
dựng sự nghiệp tâm linh ở xứ người.

Kế đến là chúng con không quên thành kính tri ân 
nhị vị Thượng Tọa Hóa Chủ và Thượng Tọa Tân 
Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức, không vì Phật sự đang 
dở dang nơi bổn tự, đã tận tâm tận lực, lo lắng, sắp 
xếp mọi mặt, nơi ăn chốn ở, đầy đủ phương tiện, 
thật là chu đáo, để cho chúng con khi đến được đây 
an tâm tu học. Với hạnh nguyện cao vời sâu xa như 
thế, Ni chúng chúng con không biết dùng ngôn từ 
thế nào để nói hết được tâm tư của chúng con đối 
với ân đức của Quý Ngài cho trọn vẹn. Chúng con 
chỉ biết cố gắng tu đạo và hành đạo cho thật tốt để 
không phụ ơn của Quý Ngài.

Giờ đây, Ni Chúng chúng con kính chúc khánh tuế 
quý Ngài, Nguyện cầu quý Ngài Pháp thể khương 
an, tứ đại điều hòa, đạo lực huy hoàng, cữu trụ Ta 
bà để hóa độ chúng sanh, trong đó có chúng con.

Và cuối cùng chúng tôi cũng thành thật tri ân quý 
đồng hương Phật tử xa gần đã góp phần tài sức, 
công của để cho mùa an cư được châu viên tốt đẹp, 
nhất là những vị trong Ban trai soạn, hành đường, 
đón rước,...v.v. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ 
cho quý vị thân tâm thường lạc, gia đình khương 
an, đạo tâm kiên cố, đạo hạnh tinh chuyên và luôn 
gặp nhiều thiện duyên trong cuộc sống cũng như 
việc làm.

nam Mô chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.

TM. Ni Chúng
TKn Thích nữ Viên Thông

Caûm nieäm cuûa Ni Chuùng Hôm nay Tu Viện đông đầy
Chúc nguyện Viện Chủ năm nay lục tuần
Chúng con hết dạ vui mừng
Dâng lời khánh chúc, kính mừng thân thương.
Chúc Thầy an lạc thọ trường,
Sáu mươi niên thọ đời thường dễ đâu!
Bao năm gian khổ dãi dầu,
Thoát trần lìa tục, Đạo mầu dấn thân.
Phát tâm tu học chuyên cần,
Tìm đường giải thoát cứu phần tâm linh.
Trọn đời phụng sự nhân sinh,
Giữ nền Chánh Pháp công trình dựng xây.
Dù rằng trăm khó ngàn gay,
Quyết tâm tạo lập đến ngày thành công.
Bệnh duyên dầu lắm nhọc lòng,
Vẫn không ngăn nổi tấm lòng hy sinh
Dầm mưa giải nắng tận tình
Hoàn thành cho được công trình mới thôi
Lệ rơi cùng với mồ hôi,
Gian lao xây dựng đơn côi một mình
Hành Phật sự phải hy sinh
Nhân lành quả tốt như hình bóng thôi
Muốn mau thoát kiếp luân hồi
Đạo tràng thành lập vun bồi công phu
Thương tình phật tử muốn tu
Nên Thầy gắng sức lu bu suốt ngày 
Ốm đau bệnh tật chẳng màn.
Bao năm vất vả lo toan viên thành
Sen trồng xứ tuyết rạng danh 
Quảng-Đức Tu viện tiến nhanh dẫn đầu
Bao công trình đã lên lầu
Là do tâm huyết của Thầy tạo ra.
Chúng con thành kính thiết tha,
Tri ơn công đức bao la của Thầy.

nam Mô Hoan Hỷ công Đức Bồ Tát Ma Ha Tát

chúng đệ tử: Hiền Hỷ - nguyên ngộ Tâm

Kính daâng
Thöôïng Toïa Hoùa Chuû Thích Taâm Phöông
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Khi phát nguyện thành xuất trần thượng sĩ
Thân mạng này hy hiến độ chúng sanh
Để vững tâm phải ẩn nhẫn học hành
Tạo công đức bằng Trang Nhà Quảng Đức

Khâu xây dựng cùng Trụ Trì góp sức
Quảng bá hình tin tức khắp muôn phương
Khi liễu tri rất hoan hỷ cúng dường
Mọi Phật sự bao công trình viên mãn
Mỹ Úc Âu đều hoằng dương thuyết giảng
Tâm khiêm cung tùy hỷ mọi điều lành
“Pháp vương gia” nguyện chia sẻ cùng anh
“Như Lai tạng” giúp anh cùng gìn giữ
Thầy Tâm Phương nguyện lớn đà thành tựu
Để trở thành “Phương Trượng” tịnh dưỡng thân
Nguyện nhớ ghi những Phật Tử xa gần
Góp công sức nhiều năm dài xây dựng
Đã cùng Thầy những tháng ngày chịu đựng
Sự gian lao và cả chuyện thị phi
Khi biết tu thử thách có sá gì
Đại Bi Chú hằng tụng trì hóa giải

Tu Tịnh Độ nên Di Đà quyết phải
Dựng lộ thiên để Phật Tử ngưỡng chiêm
Cùng thiên nhiên giải tỏa những nỗi niềm
Cho quần chúng cùng hướng về Cực Lạc
Nay tùng sự duyên lành đà thành đạt
Chư Tôn cùng Phật Tử khắp muôn nơi
Cùng An Cư và đồng nguyện góp lời
Cầu quốc thái dân an Trụ Trì mạnh
Thầy Nguyên Tạng đã nhận niềm vinh hạnh
Phát nguyện rằng Hoằng Pháp đó bản hoài
Cùng lợi sanh là lẽ sống muôn đời
Mong tất cả hãy góp phần công đức
Phần xây dựng vẫn đang cần tiếp sức
Mọi công trình đều lợi lạc quần sanh
Cho tu tập mọi sở nguyện viên thành
Xin kêu gọi sự phát tâm đàn việt

Kính tặng TT Tâm Phương & TT Nguyên Tạng

Viết tại Trường Hạ Quảng Ðức kỳ 15 nhân dịp 
Lễ Cung Cử TT. Thích Nguyên Tạng, Tân Trụ 
Trì TV Quảng Đức, ngày 06/07/2014 (nhằm 
ngày 10/06/ Giáp Ngọ)

Thích Viên Thành

Cuộc đời con người có những ngã rẽ đưa chúng 
ta đi tới một chân trời xanh tốt đẹp hơn và 
cũng có những khúc quanh đưa chúng ta rơi 

vào bầu trời đen tối không lối thoát. Quảng Tịnh vẫn 
thường tâm niệm “Sống trên đời sống cần có một tấm 
lòng…” hay “Còn gặp nhau thì hãy cứ vui… Còn gặp 
nhau thì hãy cứ thương…” mà các nhạc sĩ, nhà thơ đã 
dâng hiến cho đời những nốt nhạc vi vu trầm bổng, 
những vần thơ tuyệt tác để giúp ta sống an nhiên tự 
tại, sống với cả tấm chân tình trong dòng đời không 
ngừng biến đổi. Thấm thoát cũng mười năm trôi qua 
kể từ ngã rẽ đã đưa QT đến một chân trời mới tốt đẹp 
hơn kể từ năm 2003.
Nhân duyên muộn màng của Quảng Tịnh (QT) đến 
với Tu Viện Quảng Đức cũng từ Lễ Khánh Thành 
tại TVQĐ vào tháng 10 năm 2003. Khoảng thời 
gian trước đó vì bận rộn cuộc sống, QT không có 
thời gian đi sinh hoạt ở chùa nhiều và cũng như 
nhiều Phật tử khác, QT chỉ đi chùa vào những dịp 
Lễ như Lễ Phật Đản, Lễ Vu Lan, Tết Nguyên Đán,… 
rồi cũng vội đến vội đi như cuộc sống bận rộn của 
mình, thậm chí có khi chỉ lên Chánh Điện thắp ba 
cây nhang chưa tàn thì lại vội đi, cũng có khi không 
dự hết buổi lễ… Chị em QT thường đến thăm Cô 
Huệ Khiết mỗi khi Cô về Melbourne và lưu lại 
TVQĐ, mỗi lần đến thăm Cô cũng chớp nhoáng 
trong chốc lát và có khi tối thui sau giờ làm việc 
mới đến thăm Cô được. Rồi sau đó khi xuống tham 
dự Lễ Khánh Thành TVQĐ, Cô đã giới thiệu chị 
Quảng Hương và QT với Thầy Nguyên Tạng để chị 
Quảng Hương dạy tiếng Việt cho Trường Việt Ngữ 
Bồ Đề (vì chị muốn trở lại công việc mà chị đã làm 
khi còn là cô giáo ở Việt Nam) và chị QH cũng đã 
hành nghề gõ đầu trẻ trở lại kể từ năm 2004. QT 
vào lúc đó cũng mới quay trở lại học đại học sau 
một thời gian dài gián đoạn việc học, vừa làm việc 
bán thời, vừa con cái nhỏ, vừa căng thẳng việc học 
khi quay trở lại học ở cái tuổi gần trung niên. Hàng 
tuần QT thường theo chị lên chùa, chị thì dạy tiếng 
Việt, còn QT lên Lễ Phật Tụng Kinh hoặc phụ làm 
công quả, ai cần chi thì mình phụ làm cái nấy. Rồi 
có khi có thầy cô nào nghỉ dạy, bận rộn thì QT dạy 
thế giùm và sau đó thì hai chị em cùng dạy chung 
trong vài năm.
Một kỷ niệm vui nho nhỏ vào Mùa An Cư năm 2004 
tại TVQĐ, cứ mỗi tối đồ ăn còn dư trong Chùa, Cô 
Huệ Khiết thường bảo các Phật tử đem về và nhờ 
anh chị Thục Hà và Nguyên Giác đem đến nhà cho 

QT và chị QH vào buổi tối sau khi anh chị nghe Pháp 
ở chùa về. QT vẫn nhớ mãi hình ảnh của hai anh chị, 
rất hoan hỷ và chịu khó mang cho mình những hộp 
đồ ăn chay với bao nhiêu là tấm chân tình của những 
người bạn đạo mới quen, lòng mình trở nên thật 
ấm áp làm sao vào những ngày mùa đông rét mướt 
trong Mùa An Cư Kiết Đông đang diễn ra nơi đây. 
Sau này lâu lâu chị em chúng tôi cũng hay đùa với 
anh chị “cũng vì anh chị đem đồ ăn cho tụi em nên 
bây giờ tụi em phải lo làm công quả để trả nợ cho 
chùa đó nì”. Rồi cũng từ ngày đó mà chị em chúng 
tôi đã gắn bó với TVQĐ nhiều hơn qua nhiều công 
việc Phật sự. QT vẫn nhớ mãi cái ngày mới chân ướt 
chân ráo vào chùa sinh hoạt với bao nhiêu là bỡ ngỡ, 
vụng về, không biết mô tê chi cả, cái chi cũng mới, 
cũng lạ, nghe Quý Thầy và Phật tử tụng kinh mà cứ 
tưởng mình đang lạc mê hồn trận, không biết tụng 
chỗ mô, cứ lật kinh liên tục như đang mò kim đáy 
biển rứa, hồi nhỏ theo Ôn Mệ Nội mà chỉ học thuộc 
nhất y nhất quởn một bài “Sám Vu Lan”!!! (Mô Phật! 
Dạ cũng tại cháu lười biếng, không chịu học kinh 
mà thôi Ôn Mệ ơi!!!) Cũng nhờ đi chùa thường hơn 
hàng tuần nên chị em chúng tôi được Quý Thầy Cô 
và các bác, các dì và các anh chị hướng dẫn chỉ vẽ 
nhiều về mọi mặt từ công việc dưới bếp cho lên tới 
Chánh Điện và cũng nhờ được chăm chút dạy dỗ 
ân cần của các vị tiền bối trong chùa mà từ đó chị 
em chúng tôi không biết từ lúc nào đã trở thành chị 
nuôi, chị lao công, cô giáo gõ đầu trẻ, ca sĩ nghiệp 
dư,… chỗ mô cần chi nếu làm được là chúng tôi đều 
hoan hỷ góp mặt.
Mỗi Mùa An Cư đến luôn là một nguồn động lực 
và cảm hứng cho QT chia sẻ tâm tư của mình, cũng 
như có những sự kiện đặc biệt đánh dấu một bước 
ngoặt mới, với nhiều công việc Phật sự có ý nghĩa, 
năm nay cũng không ngoại lệ. Thầy trò Tu Viện 
Quảng Đức lại một lần nữa nghênh đón Quý Chư 
Tôn Đức Tăng Ni và Phật tử khắp Úc Châu và Tân 
Tây Lan cùng hội ngộ về đây tham dự Khóa An Cư 
lần thứ 15 trong 10 ngày từ 1/7 – 11/7/2014. Nếu 
như tại Khóa An Cư ở Tu Viện Vạn Hạnh năm 
2012, Giáo Hội quyết định từ đây về sau sẽ tổ chức 
Lễ Húy Kỵ Quý Ôn Tăng Thống trong mỗi Khóa 
An Cư; hay Khóa An Cư ở Thiền Viện Minh Quang 
năm 2013 cũng là dịp Kỷ Niệm Mười Năm Thành 
Lập Thiền Viện, thì Khóa An Cư năm nay tại Tu 
Viện Quảng Đức cũng có một sự kiện đặc biệt. Đó 
là ngoài việc Quý Chư Tôn Đức Tăng Ni vẫn trang 
nghiêm An Cư Kiết Đông thúc liễm thân tâm, vào 

Đệ tử Q uảng Tịnh
Mừng thay Quảng Ðức hôm nay
Tăng Ni đại chúng vui ngày An Cư
Tùng duyên tùng sự chúc mừng 
Thượng Tọa Nguyên Tạng lên ngôi trụ trì
Bao năm gian khổ tu trì
Hoằng dương Chánh Pháp lợi vì chúng sanh
Công phu khuya sớm quên mình
Nhiếp tâm cho đạo, hy sinh cho đời
An hòa, rộng lượng thương người
Luôn luôn khẳng khái nói lời thẳng ngay
Lời Thầy thành thật thiết tha
Nhắc khuyên đạo hữu sống đời vị tha
Tánh thầy chất phát thật thà
Chí thầy dỏng mãnh, bao la hơn người
Nghiêm minh giảng pháp độ đời
Khuyên người tu học thoát vòng trầm kha
Phật linh ứng hiện Ta Bà
Ðộ thầy tu tập nở hoa Bồ Ðề
Con đường hoằng pháp nhiêu khê
Giữ gìn pháp tạng chẳng hề núng nao
Tụng trì khuya sớm gian lao

Trang mạng Quảng Ðức dạt dào pháp âm
Chúc Thầy pháp thể khinh an
Dẫn dắt đại chúng tấn tâm tu hành
Chúng con một dạ chí thành
Mừng Thầy kế vị vững ngôi trụ trì
Viện Chủ Quảng Ðức từ bi
Xây dựng Tu Viện hiến hy cũng nhiều
Con đường trước mặt lắm điều
Cũng đang thử thách gian nan đời Thầy
Trọng trách đè nặng vai Thầy
Chúc Thầy tâm vững, chí Thầy không lay
Chúng con kính phục chắp tay
Kính xin Tam Bảo độ Thầy an khang
Ðộ cho Quảng Ðức đạo tràng
Ngày càng phát triển huy hoàng hiển danh
Giữ cho tuyết nở sen vàng
Mãi luôn tươi thắm, sử vàng khắc ghi
Xứng danh vị chủ thứ nhì
Sen trồng trên tuyết có chi sánh bằng.

Viết tại Trường Hạ Quảng Ðức 2014
Ðệ tử Tuệ Trinh – Văn Quang

Kính Möøng Thaày
Kính dâng TT Nguyên Tạng
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ngày Chủ Nhật 6/7/2014 TVQĐ có tổ chức Lễ An 
Vị Tượng Phật A Di Đà, đồng thời tấn phong Tân 
Trụ Trì, Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng và Thượng 
Tọa Thích Tâm Phương sẽ bước vào ngôi vị Viện 
Chủ TVQĐ. Chúng con kính xin chia sẻ niềm vui 
cùng Quý Thầy và Phật tử TVQĐ. Chúng con có 
phước duyên được đóng góp một bàn tay cùng với 
các Phật tử để phụ giúp công việc Phật sự với Quý 
Thầy Cô tại Tu Viện, chắc chắn Thầy trò chúng ta có 
rất nhiều kỷ niệm không thể chia sẻ thật đầy đủ trên 
những trang giấy…
Với Thầy Trụ Trì Tâm Phương, con vẫn nhớ mãi cái 
lần đầu gặp Thầy với nét mặt ‘lạnh lùng sương khói’ 
khiến con cũng rất ái ngại khi đối diện, nhưng khi 
vào sinh hoạt và được các bác, các dì, các anh chị,… 
kể về Thầy cũng như thân quen với chùa hơn, con 
mới phát hiện thì ra con đã nhầm. Thầy lạnh lạnh 
rứa nhưng tấm lòng Thầy thật rộng mở và ấm áp 
tình người. Thầy lúc nào cũng quan tâm đến tất cả 
mọi người, từ Quý Chư Tôn Đức cho đến những bác 
cao niên, mỗi khi có ai đó đến thăm chùa là Thầy rất 
chu đáo lo từng miếng ăn, giấc ngủ,… Dù Thầy sức 
khỏe không được tốt nhưng Thầy vẫn không quản 
ngại khó khăn vất vả, tinh tấn cần mẫn làm việc 
quên cả mệt nhọc khi có những Phật sự cần phải 
làm. Với cương vị là Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ 
Thiện của Giáo Hội Úc Châu, Thầy luôn luôn hoan 
hỷ, sốt sắng vận động Quý Chư Tôn Đức Tăng Ni và 
Phật tử khắp nơi để cùng góp một bàn tay để giúp 
đỡ, làm vơi bớt những khổ đau của những người 
trong cơn hoạn nạn từ Úc Châu cho đến Việt Nam, 
Nhật Bản, Philippines,… Nếu như có ai đã từng đến 
TVQĐ hoặc được nghe Thầy tụng kinh, chắc hẳn sẽ 
cảm nhận được sự thanh thoát, sâu lắng và cái hồn 
trong lời kinh muốn truyền đạt cũng như khiến tâm 
ta có lúc phiêu lãng nơi nao sẽ quay về với thực tại. 
Nhìn ngôi chùa Quảng Đức ngày mỗi khang trang 
và nhiều công trình đã và đang xây cất cho thấy tâm 
huyết và chí nguyện to lớn của Thầy dành cho tiền 
đồ Phật Giáo tương lai. Dù Thầy sẽ hồi lưu Phương 
Trượng sau Khóa An Cư, chúng con cũng phần nào 
cảm thấy hụt hẫng nhưng chúng con tin tưởng rằng 
Thầy vẫn luôn hiện hữu dõi theo và khuyến tấn Phật 
tử chúng con trên con đường tu học của mình.
“Khoẻ không đệ tử?”, đó là câu hỏi mà con vẫn 
thường nghe mỗi khi gặp Thầy Nguyên Tạng. Thầy 
lúc nào cũng hoan hỷ khiến cho ai mới đến chùa 
lần đầu cũng cảm thấy gần gũi, thân thiện. Trong 
thời đại văn minh hiện nay, công việc hoằng pháp 
lợi sanh cũng được hiện đại hóa nhằm đáp ứng nhu 
cầu học hỏi ngày càng tăng của các Phật tử khắp 
nơi, Thầy Nguyên Tạng đã nhanh chóng hội nhập 

với xã hội tân tiến, sự hình thành Trang Nhà Quảng 
Đức cũng chính là tâm huyết và hạnh nguyện của 
Thầy trong vai trò Người Sáng lập và Chủ Biên và 
cũng là niềm hãnh diện của Phật Giáo Việt Nam 
để truyền bá Phật Pháp đến với mọi người, mọi 
nhà khắp Năm Châu. Chúng con có phước duyên 
thường được nhận email Thầy gởi với nhiều tài liệu 
đa dạng: Kinh điển, pháp thoại, truyện, thơ, nhạc, 
video,… không ngoài mục đích khuyến tấn tu học, 
giúp cho chúng con có cơ hội được học Phật Pháp 
online và thích hợp với cuộc sống bận rộn của mình 
cũng như không có thời gian đến chùa thường xuy-
ên. Thầy cũng thường khuyến khích chúng con đem 
hết khả năng của mình để đóng góp cho đạo và cho 
đời cũng như giúp cho chúng con cảm thấy tự tin 
hơn khi tham gia làm công quả, làm thiện nguyện 
dưới nhiều hình thức. Với cương vị là Tân Trụ Trì 
sau Mùa An Cư cũng như vẫn tiếp tục là chủ biên 
của Trang Nhà Quảng Đức, chúng con chắc chắn 
là trách nhiệm, bổn phận cũng như công việc sẽ đè 
nặng lên đôi vai Thầy nhiều hơn, nhưng chúng con 
tin tưởng là Thầy sẽ nhận được sự hỗ trợ rất nhiệt 
tình của Quý Chư Tôn Đức và Phật tử tại TVQĐ 
cũng như khắp nơi trên thế giới để đảm đương 
vai trò mới của một vị Tân Trụ Trì, và chúng con 
cũng tin tưởng TVQĐ sẽ mãi mãi tỏa sáng, thăng 
hoa trên bầu trời Phật Giáo Úc Châu và luôn là ngôi 
chùa thân thương mà ai đã đến một lần đều muốn 
quay trở lại.
Nhìn lại quãng đường đã đi qua, vui buồn là lẽ 
đương nhiên nhưng cũng là chất liệu tốt để chúng 
ta trải nghiệm và vững bước hơn. QT vẫn luôn thầm 
cảm ơn Phật, cảm ơn Ôn Bổn Sư, Quý Thầy Cô, đặc 
biệt là Quý Thầy tại TVQĐ, cảm ơn Ôn Mệ, Ba Mạ, 
gia đình, bà con, bạn đạo,…mỗi vị, mỗi người đã 
trực tiếp hay gián tiếp tạo điều kiện giúp QT có 
những nhân duyên tốt để đến với Phật pháp và giúp 
cho mình học hỏi được nhiều điều hay trong cuộc 
sống, vững bước hơn trên con đường tu học tâm 
linh và phụng sự chúng sanh. Nếu như để tặng một 
món quà có ý nghĩa cho Mùa An Cư thì đó chính là 
mỗi chúng ta sẽ luôn cố gắng là một Bông Hoa Từ 
Bi Tâm, một Bông Hoa Trí Huệ Tâm dâng hiến cho 
cuộc đời này như lời thơ tự tình của Thích Tánh 
Tuệ:

Con về dưới bóng Từ Bi
Nghe miền tâm thức viễn ly não phiền
Cõi lòng nở đóa bình yên
Giọt sương tan giữa chân nguyên cội nguồn…

Nam Mô A Di Ðà Phật 
Viết tại Trường Hạ Quảng Ðức, tháng 7 năm 2014

nam Mô Bổn Sư Thích ca Mâu ni Phật

Ngưỡng Bạch Hòa Thượng Tăng Giáo Trưởng thượng Huyền hạ Tôn.
Ngưỡng bạch Hòa Thượng Hội Chủ thượng Như hạ Huệ.
Đồng kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni.
Kính thưa quý vị lãnh đạo cộng đồng, quý hội đoàn, đoàn thể, quý vị thân hào nhân sĩ, 

quý cơ quan truyền thông báo chí, quý thân hữu, quý ân nhân và quý đồng hương Phật tử 
xa gần thân mến.

Trước hết chúng con thành kính đảnh lễ tri ân sự hoan hỷ, đáp lời thỉnh cầu của đạo 
tràng Tu Viện Quảng Đức chúng con, mà quý Ngài đã gác qua những công tác Phật sự bổn 
tự để về đây kiết giới an cư tu dưỡng trong 10 ngày, đặc biệt nhất là giờ đây quý Ngài đã hoan 
hỷ ban cho chúng con một ân đức lớn là tham dự buổi lễ hôm nay.

Chúng tôi cũng không quên ghi nhận công đức của quý Phật tử trên toàn liên bang Úc 
Châu cùng về tùng hạ tu học, cũng như quý vị quan khách, quý đồng hương Phật tử đã đồng 
về góp lời cầu nguyện và chúc mừng cho buổi lễ hôm nay được thành tựu.

Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức,
Kính thưa liệt quý vị,
Bên trái của Chánh Điện này là Phật Đài lộ thiên A Di Đà, đã được tôn trí gần hai năm 

nay, nhưng vì sân thượng ở phía trước chưa được làm xong, nên lễ An Vị Phật đã diễn ra 
chậm trễ, tuy nhiên hôm nay, mặc dù sân thượng vẫn chưa hoàn chỉnh, nhưng chúng con 
được Chư Tôn Thiền Đức hoan hỷ tác lễ An Vị là một công đức thù thắng cho đạo tràng 
chúng con.

Kính thưa liệt quý vị, Đức Phật A Di Đà là vị Phật giáo chủ Tây Phương Tịnh độ, một vị 
Phật mà Hồng Danh của Ngài đã ăn sâu trong tiềm thức, tâm khảm của người dân nước Việt. 
Danh hiệu “Nam Mô A Di Đà Phật” dường như đã trở thành một thông lệ bất khả phân ly 
đối với người dân Việt Nam từ hơn 2000 năm qua, từ người Phật tử thuần thành hay không 
phải Phật tử, họ vẫn luôn ghi nhớ và là câu mở đầu cho những lời khấn nguyện trong những 
buổi lễ Tết, giỗ chạp trong gia đình, hoặc trong các đền, miếu, đình làng.v.v...

Cũng từ những ý nghĩa cao quý, sâu rộng và hạnh nguyện cứu độ của Ngài mà đạo tràng 
chúng con đã phát nguyện an trí tôn tượng của Ngài để phụng thờ cho cảnh chùa được trang 
nghiêm cũng như để tổ chức Tu Học vào những ngày lễ vía của Ngài.

Ngưỡng bạch Chư Tôn Thiền Đức.
Kính thưa chư liệt quý vị.
Trong buổi lễ hôm nay, chúng con cũng được Chư Tôn Thiền Đức liễu tri và hoan hỷ 

chứng minh cho Lễ Cung Cử Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng, Tân Trụ Trì Tu Viện Quảng 
Đức để bắt đầu gánh vác công việc Phật sự.

Như quý Ngài và quý vị đã biết, chúng con đến Úc định cư vào năm 1987 từ đảo tỵ nạn 
Kuala Lumpur qua sự bảo lãnh của Giáo Hội, sau đó được Giáo Hội bổ nhiệm về trụ trì Chùa 
Quang Minh từ năm 1987 đến tháng 5 năm 1990.

Tiếp đó, vì sức khỏe không cho phép, chúng con lui về tịnh dưỡng tại Quảng Đức Tự, 
ngôi chùa nhỏ ở vùng Broadmeadows do chúng con tạo lập. Đến tháng 6 năm 1996, duyên 
lành hội đủ, chúng con đã tạo mãi cơ sở ở vùng Fawkner này và thuyên chuyển về đây. Cũng 
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đầu năm 1998, Đại Đức Thích Nguyên Tạng được chúng con bảo lãnh sang Úc theo diện 
visa anh em ruột.

Và quý Ngài cũng như quý vị đã biết, Thầy Nguyên Tạng xuất gia từ nhỏ và đã theo học 
qua các trường lớp Phật học tại quê nhà, đồng thời đã tốt nghiệp Cử nhân Anh văn, do đó 
Thầy đã dễ dàng hội nhập vào xã hội Úc, cũng như theo học và tốt nghiệp ngành Xã Hội 
Học tại Đại Học Latrobe. Nhờ vậy mà TT Nguyên Tạng đã đảm nhận vai trò hành chánh 
và giao tiếp trong mọi công tác Phật sự liên quan đến Anh Ngữ, được nhiều thuận duyên 
hơn cho Tu Viện Quảng Đức.

Trong suốt 15 năm qua, Thầy Nguyên Tạng cũng như tất cả những người con Phật tại 
đây, đủ mọi tầng lớp, cao niên, trung niên, và thiếu niên Gia đình Phật tử, hay Quảng Đức 
Đạo Ca v.v... Tất cả mỗi người đều đồng cam cộng khổ, thức khuya dậy sớm, không nề hà 
công việc, kể cả không ngại mưa gió hay tuổi già sức yếu để hỗ trợ, công phu, công quả, tạo 
dựng cho Tu Viện Quảng Đức được phát triển như ngày hôm nay.

Kính bạch Chư Tôn Đức,
Kính thưa quý Phật tử,
Vì thời gian quá hạn hẹp, không cho phép chúng tôi chia xẻ nhiều hơn, chỉ biết ghi 

nhận công đức của toàn thể quý đồng hương Phật tử xa gần, và đặc biệt nhất là những 
người con Phật tại đạo tràng Tu Viện Quảng Đức, đã góp sức, chung lòng để hộ trì, bảo vệ 
và phát triển ngôi Tam Bảo Quảng Đức khiêm tốn này. Công sức, chí nguyện và hoài bão 
của tất cả quý vị, xin Chư Phật từ bi chứng minh. Cầu nguyện Chư Phật, Chư Vị Bồ Tát, 
Chư Lịch Đại Tổ Sư chứng minh gia hộ cho Tu Viện Quảng Đức được trường tồn, để cùng 
sánh vai với Chư Tôn Thiền Đức trên bước đường hoằng dương Chánh Pháp của Như Lai 
trên xứ người.

Và giờ đây chúng con xin Chư Tôn Thiền Đức Chứng Minh, cũng như tất cả những 
người con Phật tại đây hoan hỷ vui mừng trong giờ phút trang trọng cung cử Tân Trụ Trì 
Tu Viện Quảng Đức.

Nhân đây, chúng tôi cũng xin nhắn gởi và thiết tha thỉnh nguyện đến quý Phật tử gần 
xa, từ giờ trở đi, xin quý vị tiếp tục và cố gắng cùng về học Phật, tu niệm và ủng hộ cho 
Thượng Tọa Tân Trụ Trì gánh vác trọng trách này được nhiều thuận duyên. Bản thân chúng 
tôi, do tuổi tác đã lớn và sức khỏe yếu dần theo năm tháng của bệnh tật, chúng tôi chỉ đứng 
vai trò cố vấn của Thầy Phương Trượng Viện Chủ cho những công việc cần thiết, cũng như 
chăm lo cho công trình xây dựng còn dang dở.

Ước nguyện Chư Tôn Thiền Đức chứng minh và giáo dưỡng cho đạo tràng của chúng 
con được thành tựu viên mãn. Chúng tôi cũng kính mong toàn thể quý vị hân hoan đón 
chào vị Tân Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức trong giờ phút trang trọng tôn nghiêm này.

Chúng con kính chúc Chư Tôn Thiền Đức Pháp Thể Khinh An Chúng Sanh Dị Độ.

Chúc nguyện quý vị cùng gia đình vô lượng an lành trong ánh hào quang của Chư Phật

nam Mô lịch Đại Tổ Sư Bồ Tát Thùy Từ chứng Minh Gia Hộ.
nam Mô công Đức lâm Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại chứng Minh.

Kính Lễ Chư Tôn Thiền Đức

Thân ái kính chào toàn thể chư quý vị.

Viện chủ Tu Viện quảng Đức
Tỳ Kheo Thích Tâm Phương

nam Mô Bổn Sư Thích ca Mâu ni Phật

Kính bạch trên Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Ðại Ðức Tăng Ni.
Kính thưa Quý quan khách, quý Thân hữu và quý Ðồng Hương Phật tử gần xa.
Hôm nay duyên lành hội đủ, nhân Khóa An Cư Kiết Ðông kỳ 15 của Chư Tôn Thiền 

Ðức thuộc GHPGVNTN Hải Ngoại tại UÐL-TTL; Lễ An Vị Tôn Tượng Phật Ðài Di Ðà Lộ 
Thiên; Lễ Cầu Nguyện cho Quê Hương VN, trước sự hoan hỷ và chứng minh của Chư Phật 
mười phương, chư Lịch Ðại Tổ Sư và hiện tiền Chư Tôn Ðức Trưởng Lão Hòa Thượng, 
Chư Thượng Tọa Ðại Ðức Tăng Ni cùng Quý Ðồng Hương Phật tử, con là Tỳ Kheo Thích 
Nguyên Tạng, đã được bào huynh là TT Thích Tâm Phương, người có công khai sơn, xây 
dựng và trụ trì TVQÐ từ năm 1990, đến nay đúng 24 năm, suy cử con kế thế trụ trì đời thứ 
2 của ngôi Tu Viện Quảng Đức này.

Được đón nhận trọng trách này con cảm thấy mình rất vinh hạnh, nhưng trong lòng 
không khỏi lo lắng, bởi thiển nghĩ rằng bản thân con tài hèn phước mỏng, mà trách nhiệm 
và cương vị của vị trụ trì thì quá lớn lao. Tuy nhiên, với truyền thống “Truyền đăng tục 
diệm”, “Kế vãng khai lai”, “Trụ Pháp Vương Gia, Trì Như Lai Tạng” và với tâm nguyện 
“Hoằng pháp là nhiệm vụ, lợi sanh là lẽ sống”, nên từ hôm nay chúng con cùng với hàng 
Phật tử tại gia ở địa phương này là những người gìn giữ gia tài Pháp bảo của Như Lai, 
nguyện sẽ hành trì giáo Pháp của Như Lai và nỗ lực làm cho gia bảo Già Lam Quảng Ðức 
luôn được cửu trụ mãi trên thế gian này.

Nhân đây, bản thân con và toàn thể quý Phật tử Tu Viện Quảng Ðức thành tâm tán 
thán công đức của TT Thích Tâm Phương, người đã tôn tạo, xây dựng và chăm lo cho 
TVQÐ trong hơn 20 năm qua, Ngài đã vượt qua không biết bao nhiêu gian lao khổ nhọc, 
từ trại tỵ nạn Mã Lai giữa thập niên tám mươi, rồi những năm tháng đầu định cư tại Mel-
bourne, Ngài đã hun đúc chí nguyện, hoài bão, với không biết bao nhiêu công sức, mồ hôi 
và nước mắt, để tạo dựng lên ngôi phạm vũ này, giờ đây đã đến lúc Ngài cần nghỉ ngơi, tịnh 
dưỡng tu trì, tuy nhiên ngôi Già Lam này không thể một ngày thiếu vắng hình bóng của 
Ngài, nên chúng con thành tâm cung thỉnh TT Thích Tâm Phương lên ngôi vị Viện Chủ 
TV Quảng Ðức, giữ vai trò cố vấn mọi Phật sự để TVQÐ tiếp tục phát triển dưới ánh hào 
quang của Chư Phật.

Chúng con xin đê đầu đảnh lễ cảm tạ và kính thỉnh Chư Tôn Trưởng Lão Hòa Thượng, 
Chư Thượng Tọa, Ðại Ðức Tăng Ni thuộc Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại tại UÐL-TTL từ 
bi chứng minh và hỗ trợ cho chúng con trong vai trò mới của tân trụ trì TVQÐ.

Như Chư Tổ Ðức đã dạy: “Phật pháp xương minh do Tăng già hoằng hóa, Thiền môn 
hưng thịnh nhờ đàn việt phát tâm”, chúng tôi cũng xin tán thán công đức và đồng thời tha 
thiết kêu gọi quý Ðồng Hương Phật tử gần xa, có duyên sinh hoạt với TVQÐ trong 24 năm 
qua, xin quý vị tiếp tục phát tâm hộ trì Tam Bảo Quảng Ðức để ngôi Tam Bảo này luôn là 
một nơi để trở về, nương tựa tu tập trên lộ trình hướng đến giác ngộ và giải thoát.

Chúng con kính chúc quý Chư Tôn Tăng Ni pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu 
và mọi Phật sự đều được viên thành.

Kính chúc quý Ðồng hương Phật tử vô lượng an khang và sở cầu như ý nguyện.

nam Mô chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát tác đại chứng minh

lỜI PHÁT nGuYện
cỦA TÂn TRụ TRÌ Tu VIện quẢnG ÐỨc

TK THÍcH nGuYên TẠnG
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Hòa Thượng 
đưa phất tử 
lên hỏi: Đại 

chúng thấy chăng? Nếu 
bảo rằng thấy phất tử, 
thì mắt bị nhậm rồi, 
nếu nói không thấy, 
thì hai mắt bị mù cả. 
Chuyện mắt thôi đừng 
bàn nữa, hãy nói xem 
cây phất tử có không? 

Nếu bảo rằng có, thì có một pháp ngoài tâm, nếu 
nói không, thì làm mất đi chân lý thông thường 
(thế đế).

Người học đạo đến đây phải lý luận thế nào. Nếu 
chỉ lý giải như vậy, thì biến người hiền thành kẻ tặc. 
Nếu người học đạo đúng, thì không có nhiều điều 
như thế. Thế nên đức Như Lai khi còn tại thế, Ngài 
thiết lập môn đình phương tiện cũng không có quá 
nhiều điều như vậy. Mỗi lần đến mùa cấm túc an 
cư, chúng Tăng đều ở yên một chỗ, mỗi người siêng 
tu mong chứng đạo quả. Trong thời gian chín mươi 
ngày, hoặc có người đạt đạo, có người không đạt 
được, hoặc có người còn nghi, có người dứt sạch 
mối nghi, có người có tội, có người không phạm 
lỗi, tới ngày Tự tứ, mỗi người đều đến trước Đức 
Phật trình lên kiến giải của mình, mong Đức Phật 
xác nhận, đó gọi là ý nghĩa của ngày Tự tứ. Từ ngày 
Đức Như Lai diệt độ, tâm người tán loạn, thậm chí 
sáng tham, tối thỉnh trình thật nhiều tri kiến, cho 
nên không khế hợp với bản nguyên.

Ta nhớ khi xưa, khi Đức Phật ngự tại Tinh xá Trúc 

Viên, kiết hạ an cư với chúng Tỳ kheo, đến ngày 
Tự tứ, bấy giờ ngài Ưu Ba Ly quán xét thấy tâm đại 
chúng đều thanh tịnh, chỉ có ngài Văn Thù không 
thích ở yên một chỗ, ưa dạo đi trong xóm làng, 
Ngài Ưu Ba Ly cho đó là phạm cấm giới. Ngài bạch 
với Đức Phật điều này và xin đuổi Ngài Văn Thù ra 
khỏi chúng.

Đức Phật dạy: Nếu đuổi được thì đuổi.

Bấy giờ Ngài Ưu Ba Ly triệu tập chúng, đánh kiền 
chùy! Ngay khi đó, bên phải, bên trái, trên dưới đều 
là Văn Thù, khắp cả hư không đều có vô lượng Ngài 
Văn Thù.

Đức Thế Tôn nói với ngài Ưu Ba Ly: Ông muốn 
đuổi vị Văn Thù nào?

Khi ấy ngài Ưu Ba Ly buông kiền chùy xuống, lễ 
Phật sám hối thưa: Con đức mỏng, trí kém, không 
hiểu nỗi cảnh giới của bậc đại trí.

Sư dạy: Đại chúng, đáng tiếc đã bỏ qua cơ hội lúc 
ấy, chỉ thích tiểu pháp. Nếu ngay đó nhận được một 
chùy này, thì chẳng những Văn Thù, dù cho Đức 
Phật Thích Ca cũng không có chỗ để dung thân. 
Đại chúng, có ai biết được một chùy rơi vào chỗ 
nào không? Nếu biết được, thì tất cả chúng sanh 
khắp trong đại địa, tứ sanh, lục đạo thảy đều như 
ngói vỡ, băng tan, không còn thấy một mảy may. 
Nếu có vị tăng nào thưa, thỉnh Hòa Thượng hạ thủ 
thử xem, thì sẽ nói với y: “Động không bằng tịnh” 
Buông hết thì tỏ tất cả. Cớ gì còn nói:

Chim thu bay lượn với ráng mây.
Nước thu sánh với trường thiên một màu.

(Trích dịch Tôn Túc Ngữ Lục)

Thôi vắng xa rồi tình ngày cũ
Lối mòn xưa giờ ai bước đi về...
Trong thoáng nhớ chỉ nghe hồn thấm nặng
Một chút gì vương vấn của hôm nay.

Rồi ngày mai… ngày mai.
Người đi trong nắng Hạ dài mênh mang
Ngàn xưa đẹp bóng y vàng
Ngàn sau tình vẫn ngút ngàn trong tim

TN. Thể Viên

Giã từ Trường Hạ Quảng Ðức 2014
HT. Thích Minh Hiếu

 
Ai đi mấy nẻo xa tìm…
Biết còn giữ chút nỗi niềm nầy không ?
Trao nhau giữa trái tim hồng
Để dòng máu chảy, ngọt dòng từ bi…

Với tông chỉ của Thiền “Bất 
lập văn tự - giáo ngoại biệt 
truyền – trực chỉ nhân 

tâm – Kiến tánh thành Phật”
Tuy nói không lập văn tự nhưng 
số Kinh sách đề cập đến Thiền 
lại nhiều hơn các Tông khác. Bất 
lập văn tự, Thiền tông không phải 
không dựa vào Kinh Phật nhưng là 
không dính kẹt chữ nghĩa kia thôi.
Thiền thực chất không chỉ 
nhướng mày, chớp mắt, lại còn 
có một sức sống vượt ngoài ngôn 
thuyết văn tự.
Nếu còn kẹt vào ngữ ngôn tình 
thức sẽ nảy sanh, chỉ tăng thêm 
nhiều vọng tưởng đảo điên che 
mất tánh giác. Hành giả nếu chưa 
thoát khỏi tình thức phân biệt, 
dù tu bao lâu cũng vẫn chưa thấy 
tánh, vẫn chưa thể nhập chân 
như được, nếu nói theo Tịnh Độ 
thì chưa nhất tâm bất loạn được.
Vọng tâm còn khó vào cõi Phật
Vọng tâm còn khó nhập Niết Bàn
Vọng tâm là gốc mê mang
Chúng sanh vì nó sáu đàng chuyển luân
Mặc dù có nói hay, lý luận giỏi 
cách mấy chỉ làm xa cách đạo 
mà thôi. Bởi ngôn ngữ, văn tự là 
tưởng duyên hợp, sanh diệt, càng 
dính mắc phân biệt là sống với 
cái tưởng tri đối đãi nhị nguyên 
giả dối không thật của thế gian. 
Thiền là trở về với cái chân thật 
“ngay tại đây” và “lúc này”, không 
có đâu khác. Chỉ cần bặt niệm 
“kia đây” thì mười phương thế 
giới hiển bầy trước mắt, xưa nay 
chưa từng thiếu vắng và bị che 
dấu bao giờ.
Thế nên nhiều vị thiền sư đang 
chấp tác, làm cỏ ứng cơ trả lời khi 
có người hỏi Thiền các Ngài trả 
lời như không dính dáng đâu cả. 
Thí dụ Thiền sư Đạo Minh đang 
cân gai để dệt áo len cho đại 
chúng, chợt có người đến hỏi 

Thiền, Ngài ứng đáp:
Thiền khách hỏi: Bạch Hòa 
Thượng thế nào bản lai diện 
mục?
Ngài đáp: Ba cân gai (vì mỗi cái 
áo dệt 3 cân gai mới đủ), có ng-
hĩa các ngài trả lời để người nghe 
dứt bặt suy lường bám trụ, không 
còn đối tượng để khởi niệm thì 
chân tâm sẽ hiện bày.
Trong “Tín Tâm Minh” tổ Tăng 
Xán bảo:

Chí đạo vô nan
Duy hiềm giản trạch
Đản mạc tắng ái
Đổng nhiên minh bạch

Dịch:
Lý đạo không khó
Do vì chọn lựa
Miễn đừng thương ghét
Rỗng rang sáng tỏ

Tức là chỗ thật tế lý địa bước 
vào không khó, nó rất đơn giản, 
không cần tìm kiếm nơi đâu khác 
bổn tâm của mỗi hành giả. Điều 
cốt yếu là chớ khởi động niệm 
chọn, lựa, lấy, bỏ, thì ngay đây rõ 
ràng sáng tỏ, liễu liễu thường tri. 
Nên Ngài kết thúc bằng 4 câu:

Tín tâm bất nhị
Bất nhị tín tâm
Ngôn ngữ đạo đoạn
Phi khứ lai kim

Dịch:
Tin tâm không hai
Không hai tin tâm
Dứt bặt nói năng
Chẳng phải xưa nay.

Thiền chính là tâm, mà tâm là 
giác, là Phật hiện hữu ngay nơi 
mỗi người chúng ta chớ không 
nơi nào khác. Nếu ngoài tâm tìm 
Phật là bội giác hiệp trần, muôn 
đời chỉ theo vọng tưởng đảo 
điên. Nên vua Trần Thái Tông 
trong bài kệ “Núi thứ nhứt”: ‘Chỉ 
sai hữu niệm quên vô niệm. Liền 
trái không sanh nhận có sanh’.

Ở miền Trung Việt Nam tổ Minh 
Hoằng Tử Dung cho Ngài Liễu 
Quán một công án: - Một chiếc 
lông rùa nặng một cân. Sau gần 4 
năm Ngài Liễu Quán đại ngộ và 
trình sở chứng của mình, được 
Tổ gật đầu với câu: ‘Cao cao sơn 
thượng hành thuyền – Thâm 
thâm hải để tẩu mã’, dịch: rung 
rinh nước chảy qua đèo – Ngựa 
đua đáy biển thuyền chèo trên 
non’. Ni sư Trí Hải dịch: 
Qua sông biển băng rừng lội suối
Tìm minh sư chỉ lối tham thiền
Tào Khê từ độ chơi miền
Mới hay sanh tử chẳng tương can gì.
Một thí dụ nữa là Hòa Thượng 
Huyền Sa dạy chúng:
‘Các bậc cổ đức dạy người xuất 
gia phải biết tiếp vật, lợi sanh, 
nhưng nếu gặp người có 3 thứ 
bệnh làm sao tiếp.
1. Bệnh thứ nhất: Mù, dựng phất 
tử lên y không thấy.
2. Bệnh thứ hai: Điếc, dạy kinh 
không nghe.
3. Bệnh thứ ba: Câm, dạy y tụng 
kinh không được.
Nếu chẳng độ được những hạng 
người ấy thì Phật Pháp không 
còn linh nghiệm nữa.
Có vị tăng đem việc này hỏi thiền 
sư Vân Môn, Ngài bảo vị Tăng: 
‘ông lễ bái đi’. Tăng lễ bái xong 
vừa đứng lên Ngài Vân Môn cầm 
gậy giả vờ đập ông Tăng, vị này 
liền thụt lùi lại, Vân Môn bảo 
‘ông chẳng phải bệnh mù’. Vân 
Môn bảo: ông lại gần đây, Tăng 
vừa bước đến gần, Vân Môn bảo: 
ông chưa từng điếc. Vân Môn 
bèn dựng cây gậy đứng lên hỏi: 
Khế hội chăng? Tăng thưa: con 
chẳng khế hội. Thiền sư Vân 
Môn liền bảo: ông chẳng phải 
bệnh câm. Ngay đây vị Tăng liền 
đại ngộ bèn lễ bái.

TT. Thích Thông Triết
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Đến ngang đây huynh đệ nào 
nếu chưa quen cách hành trì trên 
thì xin tìm đến gặp hai vị Thượng 
Tọa Tâm Phương và Nguyên 
Tạng tại Tu Viện Quảng Đức sẽ 
hướng dẫn tường tận hơn, dễ 

lãnh hội hơn, vì:
Khai trì bất đãi nguyệt
Trì thành nguyệt tự lai

Dịch:
Ao nào cũng có ánh trăng

Tâm nào cũng có Quan Âm hiện tiền.

Mong rằng đã là con Phật, xin 
huynh đệ hãy gắng quán chiếu:
Tử sanh là ải phải đi qua
Đi mãi nhưng ai đã đến nhà
Qua lại ba đường cùng sáu cõi
Muốn ra cần phải niệm Di Đà.

Viết tại Trường Hạ Quảng Ðức, Úc Châu 2014

Mỗi năm về tùng Hạ
Mang theo áo lạnh dày
Mùa An Cư của Thầy
Là mùa Đông ở đây
Trời Úc châu lạnh ngắt
Mây xám lại giăng đầy
Nắng riêng ấm nơi nầy
Ngày Khai Hạ hôm nay
Câu Kinh nào chất ngất
Hương trầm tỏa nhẹ bay
Âm vang câu niệm Phật
Tiếng kinh hành xa xa
Con theo Thầy tùng Hạ
Mỗi một mùa Đông qua
Tập sự tu Phật Đà
Lòng Từ Bi bao la.
Mỗi năm con tùng Hạ
Tình thương gởi quê nhà
Biết dân mình nhiều khổ
Nên lòng thầm xót xa
Nhiều năm con tùng Hạ
Nương bóng cội Tùng già
Lòng hắt hiu con trẻ
Chưa thấy được bờ xa
Năm nay con tùng Hạ
Mang nỗi lo quê nhà
Vì lòng tham “kẻ lạ”
Xâm chiếm biển bờ ta
Con nghe lời Thầy dạy
Điều căn bản là phải

Xây dựng nội tâm mình
Nền đạo đức phân minh
Để không làm tổn hại
Những ai sống quanh mình
Và đập tan tham dục
Thoát ngục tù vô minh
Thầy dạy con “ít muốn”
Vui sống trong cảnh nghèo
Nhưng lòng luôn “biết đủ”
Vì nội tâm phong phú
Với gia sản sẵn bày
Đó là Thất Thánh Tài
Người tu nào cũng có
Bảy đức này trong tay
Con vẫn luôn theo Thầy
Mỗi năm đi tùng Hạ
Tập sự tu Phật Đà
Tình thương trải gần xa
Thương người dân Tây Tạng
Đang thống khổ điêu linh
Lấy thân mình làm đuốc
Thức tỉnh kẻ vô minh
Thương dân mình đang khổ
Bị “kẻ lạ” hàm hồ
Cướp đất rồi lấn biển
Phun nước còn dìm tàu
Trời cao sao không thấu
Nỗi khổ của dân mình
Kẻ ác luôn hoành hành
Mà không sợ quả sanh

Con vẫn sẽ theo Thầy
Mỗi năm đi tùng Hạ
Tập sự tu Phật Đà
Thương những người cùng khổ
 Thương luôn kẻ gian tà
Vì lòng tham sa ngã
Nên tội ác gây ra
Tránh sao cho khỏi đọa
Mùa Đông dù rất lạnh
Mây xám có giăng đầy
Bão tố có quanh đây
Con cũng vẫn theo Thầy
Cùng đi về Trường Hạ
Mùa Đông rồi sẽ qua
Kẻ gian rồi sẽ ngã
Chánh rồi sẽ thắng tà
Cầu cho dân Tây Tạng
Đứng vững trước phong ba
Cầu mong cho dân Việt
Thoát khỏi ách gian tà
Mau mau vùng đứng dậy
Giựt đứt xích xiềng ra
Cùng nhau chống “kẻ lạ”
Bảo vệ cõi bờ ta
Con vẫn sẽ theo Thầy
Mỗi năm đi tùng Hạ
Xa nỗi khổ Ta Bà
Nhớ lời Phật Thích Ca…

Cảm niệm Trường Hạ Quảng Đức 2014

Tiết tháng bảy mưa chiều hiu hắt
Cảnh vật buồn…
Bàng bạc áng mây trôi
Trong không gian, 
Văng vẳng tiếng ai cười.
Thương âm cảnh,
Khóc dương gian,
Than ôi!
Kinh song trăng thảm lạnh lùng
Nhà Thiền leo lét đèn chong cạn dầu

Trong các sinh hoạt nhân gian truyền thống, 
tháng Bảy được xem là tháng đượm nhiều 
sắc thái văn chương thi phú và các lễ hội 
đậm nét tôn giáo, mà nhất là Phật Giáo - 

Với lễ Tự tứ của Tăng già, Vu Lan báo hiếu, lễ bạt 
tiến siêu độ các vong linh oan hồn hoạnh tử giữa 
đêm trường phảng phất tiếng nỉ non. Còn dân gian 
với hội Trung Nguyên, tháng Bảy mưa Ngâu, nhịp 
cầu Ô Thước, đôi nhân tình chọn mùa mưa sụt sùi 
để gặp nhau, chỉ trong một thoáng, rồi cũng chia 
tay đôi ngã.
Tháng Bảy trong năm, dù phố phường hay thôn dã, 
phú quý giàu sang quyền cao chức trọng, cơ hàn 
khó nhọc hay lam lũ bốn bề, thì ai lại không một 
lần nặng nỗi nhớ thương. Thương người thân ly 
biệt, nhớ chuyện cũ đã qua, mang trên vai nỗi niềm 
nặng gánh, mỗi mỗi như vọng về mang mác cả tâm 
hồn.
Tiết tháng Bảy không đẹp như những ngày Xuân, 
và cũng không nóng như đầu Hạ, không đìu hiu 
như mùa Thu mà cũng không trơ trọi như mùa 
Đông. Nó vừa khiến cho người ta nhớ về quá khứ 
vui buồn, có hạnh phúc, có ăn năn về những việc đã 
làm và cũng vừa cho người ta hy vọng và hướng về 
các đều tốt đẹp mai sau. Tháng Bảy cũng là khoảng 
thời gian để con người gởi gắm vào biết bao tâm tư 
hoài bão, đồng thời cũng mang trong mình trọng 
trách của sự giao mùa, chuyển sang khí trời cho 
mùa Thu xơ xác lá. Chuyện đỗi thay tồn vong của 
vạn vật quả là định luật, tựa như khúc nhạc buồn, 
khiến lòng ai còn nặng nợ duyên trần sao tránh 
khỏi bâng khuâng tiếc nuối.

“Rồi lại đến ngày tiết Thu sang
Mưa rơi lá đổ gợi mơ màng

Chim kêu văng vẳng vương vương nhớ

Lảng vảng thuyền nan nước ngược dòng”
Còn gì vất vả hơn thuyền nan trôi ngược nước, giữa 
trùng dương bao sóng nước mênh mông, ngày lạc 
lõng, đêm bơ vơ nơi ba đào mưa gió. Nào có khác 
chi đi ngược lại dòng đời, tài sắc lợi danh nhận 
chìm người trong mộng, mưa thùy miên bầm dập 
tuổi thanh xuân. Không vững tay chèo, không vàng 
tay chóng thì bao giờ mới từ giã được tử sinh. Cho 
nên tháng Bảy, đánh dấu sự trưởng thành đạo hạnh 
của Tăng già, sau những tháng ngày Kiết Hạ An 
Cư, rũ bỏ thị phi trau dồi Tam học, dẹp ưu phiền 
mà trưởng dưỡng đạo tâm. Ngày Tự Tứ của Chư 
Tăng, ngày Chư Phật mười phương hoan hỷ, hoan 
hỷ không phải vì chiến thắng ngàn quân mà chiến 
thắng bản thân mình đã chiến đấu vượt qua một 
đoạn của dòng nước ngược.
Tháng Bảy cũng là khoảng không yên lặng của thời 
gian, những tháng ngày bình yên và hy vọng cho 
cô hồn thập loại, nào là vì Vị quốc vong thân, phụ 
tài khiếm mạng, gian hà thủy nghịch, phó hỏa đầu 
ngay… Mà theo truyền thuyết là xá tội cho những 
vong nhân ấy bị đọa đầy, sớm được siêu sanh thoát 
hóa. Nếu không vì lòng từ bi của Đức Phật đã dạy, 
thì với phàm tình làm sao thấu hết những khốn 
khổ ở cõi này, bàng bạc tợ mây trôi, phũ phàng như 
khói tỏa. Trong cuộc sống u…u…minh minh ấy, 
những vong linh bám víu dương trần, khắc khoải 
đêm đợi ngày trông từng giọt Cam lồ rưới mát, một 
bát cháo, một nén nhang tàn ở nơi người dương 
thế. Chỉ có họ, chỉ có ta trong thế giới muôn màu, 
trong phù du vạn loại thì sự gần gũi cảm thông mới 
rõ ràng và thiết thực cũng rất nhiều:

Tiết tháng Bảy lập Đàn giải thoát
Nước tịnh bình rưới hạt dương chi
Muôn nhờ Đức Phật từ bi
Giải oan cứu khổ độ về Tây phương

Ta có thể vui với những tháng ngày tươi đẹp của 
mùa Xuân, và vất vả vì cuộc sống, bôn ba cho cả 
tương lai mờ mịt với Thu, Đông thì đối với mùa 
Hạ là những ngày ta nhìn lại mình, nhìn lại người 
thân và cũng hướng về tương lai cuộc sống, từ 
những điều vốn có đó, nhìn quanh nơi cỏ cây hoa 
lá cũng mang tải cả lời tri ân và báo đáp, sự tồn tại 
hay diệt vong, tựu tán, đâu đâu cũng hỏi vì sao mà 
hiện hữu, hiện hữu một cách tình cờ như rùa mù 
ở biển Đông hay là vì một nhân duyên nào khác? 

Diệu Hòa

Tháng bảy trời mưa
Thích nữ Huệ Hạnh
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Bên cạnh tháng Bảy của những chiều mưa u uất, 
còn có tháng Bảy của sự nhẹ nhàng, thanh cao và 
giải thoát từ sự tu tập của Tăng già. Mười hai tháng 
trong năm, tháng Bảy như được giao thoa giữa đất 
và trời, giữa người với người, giữa dương gian với 
âm cảnh, thời gian và cảnh vật mênh mông. Không 
tỉnh mịch mà cũng không dồn dập vỗ về.
Với một không gian mang nhiều ý nghĩa, trời tháng 
Bảy còn âm vang mãi một đạo lý muôn đời, luôn 
nhắc nhở người con Phật lòng tri ân báo đáp. Chín 
tháng cưu mang ba năm nhũ bộ, nơi ướt mẹ nằm, 
chỗ ráo nhường con, như văng vẳng xót xa cho 
những người xa xứ, lo bản thân mà đạo nghiệp 
chưa thành, đường hoạn lộ lại đắm say, nước năm 
dục đắm mình không chán. Nào hay xương nhẹ 
đem thân vì ai mà nên nỗi, đống xương tàn đâu 
chẳng là quyến thuộc thân bằng, gió Hạ về mang 
nặng nổi tình thâm, sương khói phủ nghĩa ân nặng 
bước.

Trong tấc dạ chí thành, một thoáng lãng du, lòng 
người như thiết như tha muốn hóa thành trăm 
mảnh, đền ơn sinh thành và giáo dưỡng Tôn sư. 
Những người đã cho ta một tâm hồn cao cả, một 
tấm thân cho có hướng đi về. Sanh dưỡng đạo đồng 
nào thiệt nào hơn, nhẹ nặng đâu thể so, nghĩa ân 
nào có đâu trọng lượng. Một vườn hoa đẹp đâu thể 
kể công nhìều hay ít của người trồng hay săn sóc, 
giữ gìn hay người tưới nước vun phân. Đời người 
nào có khác, tồn tại đâu thể lẻ loi mà có, sự sống 
hầu như không chỉ để riêng mình, nên không Bỉ, 
Thử, Ngã, Nhân dù chỉ trong một niệm nào khác 
trong bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông thì dù có sự 
phân chia là tại vì con người cần như thế, chứ tiết 
trời thì lúc nào mà chẳng Xuân, Hạ, Thu, Đông rồi 
lại…Xuân.

Mùa An Cư năm Giáp Ngọ 2014
Trường Hạ Tu Viện Quảng Đức - Melbourne

Tôi vào đạo hơi muộn 
màng không rành từ 
ngữ chuyên môn về 
Phật Pháp, nên chỉ 

mượn trang giấy này để ghi nhận 
những cảm tưởng chân thành 
của mình, bày tỏ sự biết ơn và 
đền ơn tâm tình của rất nhiều 
người không kể hết nổi.
Trước hết là ân của Thầy Bổn 
sư, Thầy đã ban Pháp danh cho 
tôi và tạo điều kiện cho tôi gần 
gũi với các Tăng Ni và thiện trí 
thức trong chùa. Thầy luôn khu-
yến khích Phật tử học Pháp để có 
trí huệ, tham gia những khoá tu 
học, để trau dồi đạo Pháp. 
Thứ hai là ân của giáo Hội Phật 
Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải 
Ngoại tại Úc Đại Lợi và Tân Tây 
Lan. Quý Ngài trong Giáo Hội 
Từ bi cho phép Phật tử được tu 
học trong khóa An Cư của các 
Ngài. Nhờ đó chúng con được 
trực tiếp học tập các đạo hạnh 
của quý Ngài và thâu thập nhiều 
lợi lạc. Một khóa An cư mười 
ngày ở Melbourne bằng ba tháng 
An Cư bình thường (Công phu 
sáng tụng Từ Bi Sám Pháp và 
nghe Pháp, Lương Hoàng Sám 
và Mông Sơn Thí Thực vào buổi 
chiều, tối đến thì có lễ Tịnh Độ 
và nghe Pháp rồi đến Công phu 
chiều).

Thứ ba là ân của quý Thầy Tâm 
Phương, Nguyên Tạng, quý Ngài 
đã nhận tổ chức khóa An Cư 
Kiết Đông thứ 15 này tại Tu Viện 
Quảng Đức Melbourne. Quý 
Ngài chăm lo cho cái ăn cái ở và 
sức khỏe của Phật tử không khác 
gì cha mẹ săn sóc con cái. Tôi rất 
cảm động khi bạch Thầy Nguyên 
Tạng rằng tôi cần gặp bác sĩ, để 
xin toa thuốc thì Thầy sốt sắng 
tìm người đưa tôi đi, nếu không 
có ai thì chính Thầy chở tôi đi. 
Tôi đã chuẩn bị đối phó với cái 
lạnh buốt giá của mùa Đông ở 
Melbourne, vậy mà cho đến bây 
giờ tôi không bị lạnh một chút 
nào, vì mỗi phòng ngủ đều có lò 
sưởi. (Kỳ này Thầy trả tiền điện 
khẩm luôn…).
Thứ tư là ân của các Phật tử Tu 
Viện Quảng Đức và những Chùa 
khác nữa. Các vị rất nhiệt tình, 
hy sinh thì giờ và công sức cho 
khóa An Cư được hoàn hảo.
Sau cùng là các bạn đạo của tôi 
trong Thiền Viện Minh Quang, 
các chị đã đôn đốc tôi phải chịu 
khó đi, đừng có ngại lạnh lẽo. 
Chồng tôi lúc đầu cũng sợ tôi 
chịu lạnh không nổi, nhưng cuối 
cùng tôi quyết định đi Tu học vì 
“ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng”.
Đã mang ơn thì phải đền ơn. 
Con cái đền ơn cha mẹ bằng 

cách báo hiếu, nghe lời dạy bảo 
của cha mẹ để trở nên người hữu 
dụng của gia đình, xã hội. Tôi là 
Phật tử đền ơn Chư Phật, Thầy, 
Tổ bằng cách tu tập chuyên cần, 
thực hành những lời Phật dạy. 
Khóa An Cư này là cơ hội cho 
tôi thực hiện những gì tôi mong 
mỏi. Thực hành Văn, Tư, Tu. Tôi 
nghe Pháp, đọc Kinh (Văn), suy 
nghĩ những lời Kinh và giảng của 
quý Thầy và Sư Cô (Tư), với liên 
hệ những điều học được với đời 
sống ở đây.
Sống chung với nhau, mỗi người 
một ý, tuổi tác khác nhau, trình 
độ tu tập khác nhau, mà giữ được 
lục hòa thì rất là khó khăn. Phật 
tử luôn được nhắc nhở phải giữ 
yên lặng ở Chánh điện, cũng như 
ở Trai đường mà khó giữ được. 
Nếu mỗi người đều ý thức tự giữ 
mình thì chắc không khó.
Ngoài việc giữ yên lặng còn 
nhiều việc khác nữa, chẳng hạn 
tiết kiệm điện nước của Chùa, 
giữ vệ sinh trong Chùa, ăn uống 
không phung phí.
Tóm lại, đưọc dự khóa An Cư 
của quý Ngài, Tăng Ni là một 
phước lớn của tôi, vì vậy tôi biết 
trân quý và cố gắng tu (sửa lỗi 
lầm) để thân tâm an lạc, đem an 
lạc cho gia đình và những người 
chung quanh.

THànH TÂM cHÚc MừnG TT TÂn TRụ TRÌ
Nguyên tâm vừa khai mở

Tạng pháp đã hiển bày
Giới đức trang nghiêm sáng

Hoa tuệ nở trời Tây
Thân tặng Thầy Nguyên Tạng, bạn học cùng lớp ở Vạn Hạnh 

(1993-1997) trong vai trò mới.
Viết tại Trường Hạ Quảng Đức, ngày 6-7-2014

TK. Thích Đạo Nguyên

An cư HẠnH PHÚc Tâm Hải -  Nguyễn Thị  L ệ Chi

Viết tại Trường Hạ Quảng Ðức, 2014

Như hoa sen đủ loại, vươn lên giữa bùn lầy,
Vẫn hương bay tỏa ngát, tô điểm đẹp cho đời
Vui thay giữa trần thế, màu áo của thanh tao
Mặc vào người Phật tử, đủ giá trị sáng ngời,
Với giáo Pháp Từ bi, đi giữa lòng trần thế
Thật tự hào biết bao, thể nhập mầu huyền diệu,
Tỏa chiếu ánh chân không, sống không vương phiền muộn,
Luôn hòa chan đời - đạo, lòng an lạc tuyệt vời,
Với màu áo tràng lam.

Đoan trang trong áo tràng lam
Dịu dàng thanh thoát hồn nhiên bên đời
Áo lam sáng đẹp rạng ngời
Màu thanh dịu mát, cho đời thêm tươi
Thanh lương, ngát tỏa khắp nơi
Màu thanh hiện giữa vô thường sắc không…

Đẹp làm sao, áo lam hiện chốn đạo tràng
Đẹp làm sao, màu lam nương ánh đạo vàng
An vui bên đời, lời Kinh tiếng mõ ngân xa
Như nhủ lòng ai, tỏ bước quay sang lối về…

Thanh cao trong áo tràng lam
Mặc vào nhẹ thấy lòng không vướng sầu
Thắm duyên, ánh đẹp đạo mầu.
Tham, Sân, Si hận, muôn điều chóng tan
Tình lam, gởi trọn cỏi gian
Áo lam tràng tỏ, phát tâm Bồ Đề…

Mùa ACKĐ - Tu Viện Quảng Đức 04/07/2014
Đệ Tử quảng Hỷ - Chùa Huyền Quang

Lời bạt                   
màu áo tràng lam
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•	 Không có gì hạnh phúc hơn khi ta cảm thấy 
rằng: Mình không làm điều gì sai trái.

•	 Nhẫn nhục giúp ta có thêm sức mạnh và tăng 
thêm trí tuệ.

•	 Bạn làm cho người khác vui, tức là bạn làm cho 
chính bạn vui.

•	 Sự ganh ghét không mang lợi ích gì cho ta, biết 
đâu còn tăng thêm phiền não

•	 Bạn muốn được như người thì bạn hãy cứ vui 
lên và cầu nguyện. Bạn là người tốt từ từ bạn sẽ 
được như ý.

•	 Ta chỉ nên nói và làm những việc gì mà tâm hồn 
ta cảm thấy được an vui.

•	 Nếu có ai đó nói xấu bạn, bạn hãy coi như trên 
đường đi có rác, bạn giẫm lên và tiến bước.

•	 Đừng bao giờ chê bai, chỉ trích hoặc nói xấu 
người khác. Thường thì 90% bạn đang ghen tỵ.

•	 Bạn nói xấu một người với người khác, bạn hãy 
coi chừng… bạn sẽ bị đánh giá!

•	 Người tế nhị thường hay khen những cái hay 
của kẻ khác.

•	 Không phải là dua nịnh, mà khen những cái hay 
của người khác. Thường là những người có tâm 
hồn tốt đẹp.

•	 Thường thì ít có ai muốn nói đến những cái tốt 
của người. Mà chỉ thích nói những điều ngược lại.

•	 Người nói láo mọi người thích nghe hơn người 
nói thật,

•	 Bạn hãy thử khen một người với một người 
khác xem sao. Chắc chắn tâm hồn bạn sẽ thấy 
vui vui.

•	 Người đời chỉ thích ưa “vạch lá tìm sâu”.

•	 Hãy nên để ý và bắt chước những cái tốt của 
người để bỏ bớt những cái xấu của mình.

•	 Vượt qua được tất cả mọi gian truân sẽ cho ta 
một sức mạnh kiên cường.

•	 Danh dự trong lời nói. Giá trị trong việc làm.
•	 Cho dù đời là bể khổ nhưng nếu bạn bỏ bớt 

tham sân si sẽ thấy cuộc sống dễ chịu hơn.
•	 Bạn là người tốt mà bị người ta nói xấu, cái đó 

thì không có sao. Bạn vẫn bình thường mà đi 
đứng hiên ngang.

•	 Bạn là người xấu mà mọi người lầm tưởng là 
người tốt khen tặng bạn. Cái đó! bạn mới cảm 
thấy hổ thẹn với chính mình.

•	 Trong cuộc đời nếu bạn chưa bao giờ bị ai nói 
xấu, có lẽ bạn chưa có gì gọi là xuất sắc.

•	 Ganh ghét là đã tự mình nói lên sự thua kém 
người khác.

•	 Sự yên ổn của tâm hồn quý hơn là vàng bạc.
•	 Gia tài của cha mẹ để lại cho con, tiền bạc không 

có giá trị bằng kiến thức.
•	 Chánh niệm là giây phút tuyệt vời nhất của tâm hồn.
•	 Tâm hồn thanh thản là cửa thiên đàng.
•	 Tánh tình thật thà là bản chất của người lương 

thiện.
•	 Sức khoẻ quý hơn tất cả mọi thứ trên đời.
•	 Cái họa giống như là một tên trộm, lúc nào cũng 

rình rập sau lưng của những kẻ có tài.
•	 Háo danh háo thắng cũng khiến cho ta trở thành 

bôn ba, mà bôn ba là đã tự mình làm khổ mình.
•	 Có được một cuộc sống an nhàn, cũng là một 

chân hạnh phúc.

Lá xanh hoa trắng hội duyên
Gió đưa nắng sớm mái hiên sân chùa
Vi vu hàng liễu đong đưa
Tu Viện Quảng Đức, nay mùa Kiết Đông
Hai ngàn mười bốn (2014) chung lòng
Tăng, Ni, Phật tử tình nồng đạo thông
Trang nghiêm Chánh điện hương trầm
Hương Giới, hương Định nở mầm Huệ sâu
Lời Kinh diệu vợi nhiệm mầu
Thanh âm Mật Pháp, cuối đầu tri ân
Mỗi năm tổ chức một lần
An Cư lần thứ mười lăm (15) nối truyền
Chín (9) thời miên mật tinh chuyên
Đây thời hội thảo tự nhiên luận bàn
Lương Hoàng Sám Hối tâm an

Hai thời Thiền tọa khói nhang không còn
Lặng soi tâm thức ngã mòn
Hồi chuông tỉnh giấc hân hoan tuyệt vời
Đại Bi Sám Pháp một thời
Pháp đàm hai buổi sáng ngời Tuệ đăng
Bồ đề tâm phát thường hằng
Hạnh người con Phật khai hoằng đạo thiêng
Từ, Bi, Hỷ, Xã vô biên
Mong cho tất cả về miền lạc bang
Vẫy tay chào tiếc muôn vàn
Hẹn nhau năm tới lên đàng ngại chi
Hai ngàn mười lăm (2015) là khi
Lần thứ mười sáu (16) tiếp kỳ An Cư
Chúc nhau tỏ ngộ Chân như
Bóng chim đáy nước đâu lưu giữ hoài

Kỷ niệm mùa An Cư  - Năm Giáp Ngọ 2014
Thích nữ Giác Trí

HOA THƠM cỎ lẠ Nguyệt Thanh

Quay lại Úc châu cũng đúng vào mùa đông, 
vẫn là cái giá lạnh thấu buốt tâm can. Sự 
khắc nghiệt của thời tiết làm tăng thêm sự 

nao lòng kẻ tha hương. Cứ ngỡ rồi đây sẽ không 
còn được cùng Ni chúng tu học như ở quê nhà, sẽ 
như chú chim non lạc lỏng giữa xứ lạ quê người, 
giữa buốt giá trời Đông, lấy đâu thêm hành trang 
cho những ngày tiếp theo, trên con đường dài 
không ít khó khăn của đời Tăng lữ. Một thoáng u 
hoài giữa cơn gió lạnh. Nhưng may thay, đó chỉ là 
cái suy nghĩ lướt qua nhanh.

Hội đủ duyên lành, con lại một lần nữa được tham 
dự khóa An cư kiết đông của Úc châu được tổ chức 
tại Tu Viện Quảng Đức. Thách thức những cơn 
gió buốt thấu xương của xứ lạnh Melbourne, TV 
Quảng Đức ấm hẳn lên bởi tha lực của Tăng đoàn 
hoà hợp, bởi sự bao dung của nhị vị Thượng Tọa 
Trụ Trì, Phó Trụ Trì, đã mở rộng vòng tay, tạo cơ 
hội cho bao người đang lạc lỏng, có được nơi chốn 
để quay về.

Là một học ni mới chập chững với những bước đầu 
tiên trên lộ trình giải thoát, nên bản thân còn rất 
nhiều tạp nhiễm, vụng về, mang trong lòng bao lo 
lắng, sợ đây sẽ gây nhiều sai phạm khi chung quanh 
toàn là các bậc Tôn túc đạo cao đức trọng. Những 
bở ngỡ ban đầu về nơi ăn chốn ở cũng trôi qua 
nhanh, khi cùng được hòa mình vào các thời khóa 
trì tụng Lương Hoàng Sám, những buổi hội thảo 
hành trì giới luật, hội thảo Tăng Ni, hay những lời 
Khai thị của quý Hoà Thượng vào buổi sáng tinh 
mơ. Tất cả trở thành năng lượng tiếp thêm vào 
hành trang cho chính con vững tin bước tiếp con 
đường đã chọn.

Đời tu sĩ bốn phương trời rảo bước,
Cõi Ta bà đâu chẳng phải nhà ta.

Có lẽ trên lộ trình lội ngược dòng để mong thoát 
khỏi biển sanh tử, con sẽ còn đi đến rất nhiều nơi 
xa lạ khác nữa, nhưng con biết có đi đâu cũng sẽ 
như là những cuộc dạo chơi, rong ruổi, học hỏi, 
rồi sẽ đôi lúc cũng có khi vấp ngã để trưởng thành 
hơn trong năm tháng cuộc đời. Nhưng đi đâu thì 
cũng cần một chốn để quay về. Và không nơi đâu 
bằng nơi đây, nơi tự thân thanh tịnh, nơi Tăng 
đoàn hoà hợp, nơi quý Ngài từ bi luôn dang rộng 
vòng tay, đón những đàn hậu học chúng con ngày 
trở về. Sóng gió cuộc đời không dìm được đoàn 

thuyền Bát nhã. Những đánh phá của thị phi cũng 
không làm lung lay được sự vững mạnh của Tăng 
đoàn, bởi nơi đây được kết tinh bằng chất liệu của 
tình thương, lòng từ bi, lại được xây dựng trên nền 
tảng của việc hành trì giới luật, của sự hòa hợp 
Tăng đoàn và tất cả cùng chung nhau tu học tìm 
cầu sự an lạc, giải thoát. Chúng con cầu mong lời 
dạy của Ðức Ðạt Lai Lạt Ma qua lời trùng tuyên lại 
của HT Thích Minh Hiếu rằng: “...Cái đẹp không 
phải ở sự hấp dẫn, thu hút người vào, mà là biết 
cư xử để giữ được người ở lại...” của buổi khai thị 
sáng ngày 05/07/14, được các chùa và chư Tôn Đức 
thực hiện tốt và mãi là những Ông Trưởng giả như 
trong Kinh Pháp Hoa, để chúng con vững niềm 
tin không vấp ngã, trên chặng đường thiên lý, với 
nhiều cạm bẫy, cám dỗ, vì biết chắc rắng nơi chốn 
Thiền lâm vẫn có những bậc Tôn túc đang dõi theo, 
bao dung, rộng lượng chờ đón chúng con trở về. 
Được như vậy, con tin chắc rằng Tăng đoàn sẽ phát 
triển vững mạnh.

10 ngày rồi sẽ trôi qua, nhưng những “Đạo tình” 
như lời dạy của HT Phó Thiền chủ sẽ theo mãi 
chúng con. Mỗi khi gặp trắc trở hãy vững tin vào 
lòng từ bi và trí tuệ sẽ vượt qua được chướng ngại, 
âm thanh lới khai thị của HT Hội Chủ là kim chỉ 
nam, giúp ta định hướng vững bước trong lúc vượt 
biển sanh tử luân hồi. Cầu mong cho những trăn 
trở của HT chứng minh Tăng giáo trưởng về ngôi 
nhà chung của Giáo hội sớm được hoàn thành sở 
nguyện, để cho chúng con có thể về nương dưới 
bóng tùng cao cả vũng chắc của quý Ngài, hầu 
được tu học hoàn thiện thân tâm. Nơi đây hứa hẹn 
sẽ là nơi lý tưởng, để cho chúng con hàng xuất gia 
cũng như tại gia có được một chốn để quay về hầu 
thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới Định Tuệ.

Đôi dòng mộc mạc, văn chương thô thiển, nhưng 
là những bộc bạch tận đáy lòng của con, một học ni 
còn rất nhỏ. Xin mượn một câu nói để thay lời kết 
của con: “ Người ta có rất nhiều nơi để đến, nhưng 
chỉ có một chốn để quay về” và chốn đó chính là 
đây. Khóa An cư kiết đông kỳ 15 của GHPGVNT-
NHN-UĐL-TTL tại TV Quảng Đức, được diễn ra 
từ ngày: 01/07 đến ngày 11/07/2014.

Viết tại Trường Hạ Quảng Ðức 2014
Thích Nữ Liên Phương
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cẢM nIệM MÃn KHÓA An cư

Xin cát bụi thời gian
Ngừng trôi đừng về bên ấy
Cho tình người còn đọng lại hôm nay
Xin mưa nắng mây hồng... ngập trời phương ngoại
Cho lòng buồn mắt biếc cũng u hoài !

Những hành giả dừng chân sương chiều lữ khách
Thoáng tao phùng biền biệt áng mây bay,
Cõi mộng mênh mang, hững hờ vụng dại
Tha thiết thương đời màu áo Như lai.

TÌnH TỰ Bên song cửa, giữa mùa Đông băng giá
Lửa từ bi rực rỡ trái tim thiền
Hạ kết nụ trên thác ghềnh sỏi đá
Chiếc lá vàng buông thả cõi sầu miên.

Cho là nhận chút bụi hồng bên gối
Vầng trăng khuya quạnh quẻ bóng đi về
Một chiếc hài giữa dòng đời muôn lối
Thảnh thơi vào trần thơm ngát đường quê…

Chút cảm hoài dành cho mùa An cư Quảng Đức 2014
Nguyệt Tử Khách

Thời gian như một cơn lốc, tuổi đời càng cao 
thì những suy nghĩ về tâm linh càng thâm 
sâu và đúng nghĩa hơn lúc còn trẻ.

Ngày xưa còn trẻ không hề lo nghĩ nhiều về tương 
lai, về thế giới vô hình… và sự nhận định nhân 
sinh quan, rất nông cạn và thiển cận. Bây giờ tuổi 
gìà cũng sắp đến, cái chết cũng gần kề thì càng 
muốn tìm hiểu thêm ý nghĩa Sinh, Lão, Bệnh, Tử 
và mong muốn được quán chiếu tường tận nghĩa 
vô thường theo lời Phật dạy.
Tôi đến với Tam Bảo với những ý tưởng nghiêm 
túc đó, như một hành trang để chuẩn bị cho những 
ngày sẽ đến mà kiếp người không ai tránh khỏi 
trong cõi Ta Bà này.
Cũng như những quý vị Phật tử khác đến từ các 
nơi trên các Tiểu bang trong nước Úc đồng cùng 
nhau quy tựu về Tu Viện Quảng Đức để dự khóa tu 
An Cư Kiết Đông kỳ thứ 15 của Giáo Hội do nhị vị 
Viện trưởng và Phó Viện trưởng của Tu Viện đồng 
tổ chức. Khóa Tu học kéo dài mười ngày vào những 
ngày Đông lạnh buốt của Melbourne, Khí hậu thật 
là khắc nghiệt, mưa gió bất thường. Thế mà Phật tử 
đến tham dự Trường Hạ gần cả 90 người và Chư 
Tôn Thiền Đức hơn 74 vị đồng về tham dự khóa 
Trường Hạ năm 2014.
Như một nhân duyên lớn được kết nối từ lâu, 
hôm nay cùng nhau hội tụ về nơi đây trên một con 
thuyền Bát Nhã. Chúng tôi đã có với nhau những 
tâm tình thắm thiết trên tinh thần đạo Pháp, dưới 
ánh hào quang của Đức Như Lai. Mặc dù bên ngoài 
gió mùa Đông đang thổi mạnh, mang theo những 

cơn mưa lạnh buốt da.
Mùa An Cư năm nay là kỷ niệm đẹp cho bước đầu 
mà tôi đang đến với Tam Bảo. Qua các buổi giảng 
của quý giảng sư đã cho tôi cảm nhận đưọc chân lý 
tuyệt vời của Đức Phật, lòng tự nguyện sẽ cố gắng 
trau dồi tu tập tinh tấn theo lời dạy của Ngài.
Đêm nay ngồi ghi lại những cảm nghĩ này như một 
lưu niệm cho một bắt đầu trên bước đường tu tập. 
Con xin được thành kính tri ân Sư phụ, Thượng 
Tọa Thích Tâm Phương đã khuyến khích và trợ 
duyên cho con nói riêng và quý Phật tử gần xa nói 
chung đến cùng nhau tu tập trong mùa An Cư Kiết 
Đông năm 2014.
Con cũng xin chân thành tri ân quý Cao Tăng, 
quý Hòa Thượng, quý Đại Đức cùng toàn thể quý 
Tăng Ni đã chia sẻ cho các hàng Phật tử chúng 
con. Chúng con được những bài Pháp thoại và 
những buổi đồng tụng niệm Kinh trong suốt thời 
gian Trường Hạ. Cũng không quên quý Ni Sư, quý 
Sư Cô và quý Phật tử trong ban Trai Soạn của Tu 
Viện Quảng Đức đã quá cực khổ để có cho các học 
viên những bữa cơm ngon và thâm tình trong suốt 
mười ngày tu học. Sau khi mãn khóa tu, mỗi người 
chúng ta sẽ trở về mỗi ngã. Cuộc đời vốn dĩ sẽ lắm 
đổi thay! Không ai trong chúng ta biết trước được. 
Mai đây, nếu có duyên quay trở về Tu Viện Quảng 
Đức chắc hẳn trong lòng chúng ta không khỏi bùi 
ngùi thương tiếc những hình ảnh mang đầy kỷ 
niệm của hôm nay…

nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát
Melbourne, Mùa An Cư 05. 07. 2014

nHữnG cẢM nGHĨ RỜI
Nguyên Thuận

nam Mô Bổn Sư Thích ca Mâu ni Phật
- Ngưỡng bái bạch hiện tiền Chư Tôn Hòa Thượng 

chứng minh
- Ngưỡng bái bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Chư 

Thượng Tọa, Chư Đại Đức Tăng, Ni.
Mỗi năm, đến mùa An Cư của Chư Tôn Đức Tăng 
già, hàng đệ tử chúng con lại rộn ràng theo Thầy 
tùng hạ. Trời Úc Châu giữa mùa Đông giá rét, 
chúng con như những cánh chim mõi mòn sau 
bao ngày trốn Đông giá lạnh. Trong nhịp sống bão 
bùng sanh tử đã làm cho chúng con mõi mệt tái tê. 
Sông Thương dồn dập, biển khổ mênh mông, sáu 
đường luân chuyển như thoi đưa, khi nghiệp quả 
đường mê còn quá nặng mà trí tuệ vẫn còn mê mờ 
chưa thông suốt. May mắn thay, những cánh chim 
mỏi mòn ấy đã được nương thân trong ngôi nhà 
Phật Pháp. Đó là hằng điều, hằng hữu phước duyên 
mà chúng con đã gặp trong chặng đường sanh tử 
khổ đau nầy.
Mới ngày nào nhập chúng, còn bơ vơ được sự bảo 
bọc của Chư Tăng Ni và ban tổ chức mà đặc biệt 
là Thượng Tọa Hóa Chủ, đã lo cho chúng con đầy 
đủ từ nơi ăn chốn ngũ mọi thứ đều được chu toàn. 
Chúng con, những Phật tử sống trong cuộc sống 
đời thường, với bao lo toan bận rộn, nhọc nhằn 
trong tính toán trở trăn, những phút rảnh rang thì 
tham sắc đắm thanh, bao đắm nhiễm trần gian bất 
tận. Được, hơn…Chỉ tính ở riêng mình.
Thật là diễm phúc lớn lao cho chúng con mang tâm 
địa khát ngưỡng bóng từ quang soi sáng tâm hồn. 
Trong mườì ngày qua, nhờ lòng thương tưởng dìu 
dắt của Chư Tôn Đức, chúng con được tập sự tu 
hành, với bao xúc cảm tận cõi lòng. Những công 
hành của quý Ngài đều phát xuất từ lòng Đại bi vô 
tận, mong sao Phật pháp được lưu truyền, đàn hậu 
học tấn tu đạo nghiệp. Suốt thời gian ấy, chúng con 
luôn được tưới tẫm bằng Pháp vị Cam lồ từ nơi 
Chư Tôn Đức. Mỗi sớm mai lắng lòng trong Lăng 
Nghiêm trầm hùng vang vọng, như phá vỡ tất cả 
những tục lụy đời thường. Lời Khai thị của Quý 
Ngài, đã vén bao bức màn cố chấp bấy lâu bao phủ, 
dạy chúng con lòng khiêm hạ trong tự chủ, ý thức 
được cội nguồn sanh tử của nhục thực thường tình. 
Gìn giữ đạo vàng bằng sắc thân thanh tịnh. Ngân 
âm vang lời niệm Phật kinh hành, Lương Hoàng 

Bảo Sám tiêu bao chướng duyên ác nghiệp. Tiếng 
chuông chiều càng âm vang thống thiết, muôn loại 
cô hồn được thoát trược siêu sanh. Giờ hô canh 
ngân vang như nhắc nhở chúng con tỉnh mình 
trong cõi mộng.
Chúng con, trong hoàn cảnh ly hương và còn nhiều 
trắc trở, hiện tình phân hóa càng làm cho chúng 
con lo lắng bất an. May mắn thay những lời dặn dò 
nhắn nhủ, giảng giải chân tình của Chư Tôn giải 
tỏa những băn khoăn trăn trở, giúp cho chúng con 
cũng cố niềm tin Chánh pháp, xây dựng tín tâm 
vững chắc vào Tam Bảo và tổ chức tốt cuộc sống 
của mình trong thực trạng nhiểu nhương. Chúng 
con luôn trân trọng tình Linh sơn cốt nhục của 
Chư Tôn Đức, đạo nghĩa thầy trò và đạo hiếu cha 
mẹ muôn đời vẫn là nền tảng đạo đức để xây dựng 
nên nhân cách của một con người.
Chúng con không biết nói sao cho trọn, những 
ngôn từ sao diễn tả hết nổi tri ân. Từng giờ phút 
sắp rời xa Trường Hạ gợi lên bao nổi bâng khu-
âng. Sự tôn kính Chư Tôn, sự quyến luyến đạo tình 
của Phật tử, càng dạt dào trong tâm khảm. Bằng tất 
cả tấm lòng tôn kính, chúng con xin đê đầu bái tạ 
thâm ân.
Chúng con cũng không quên kính lời tri ân đến 
quý Ni Sư, quý Sư Cô và quý Phật tử trong ban Trai 
soạn đã chu toàn cho chúng con những bữa ăn đầy 
đủ dinh dưỡng và rất ngon. Ngoài máy sưởi ấm còn 
lo cho chúng con thêm những túi nước nóng để 
giử cho chúng con ấm áp trong suốt đêm Đông dài 
giá lạnh, tạo cho chúng con được thoải mái trong 
những ngày sống trong Trường Hạ.
Ngưỡng nguyện Phật Pháp luôn được xương minh, 
tất cả vạn loại hữu tình, vô tình đều được ân triêm 
Pháp vũ. Nguyện cầu Chư Tôn Đức pháp thể 
thường an lạc. Thành kính niệm ân Thượng Tọa 
Hóa Chủ và Ban Chức sự Trường Hạ đã tạo cho 
chúng con có được cơ duyên thù thắng nầy. Kính 
nguyện cầu cho tất cả quý Phật tử và thân bằng 
quyến thuộc luôn được bình an, cùng chung sức 
chung lòng chăm lo đạo Pháp

nam Mô Bổn Sư Thích ca Mâu ni Phật

TM. Phật tử tại Trường Hạ Quảng Ðức
Ðệ tử Diệu Hòa 
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Năm nay mùa An Cư của 
GHPGVNTNHN Úc Đại 
Lợi và Tân Tây Lan tổ 

chức lại đến với Tu Viện Quảng 
Đức. Cũng như những năm trước, 
năm nay Thượng Tọa Hóa Chủ Tu 
Viện Quảng Đức tại Melbourne 
đảm nhận trọng trách. Thời tiết 
rất lạnh lẻo, nhưng Phật tử chúng 
con không ngần ngại thu xếp 
hành lý để về tùng Hạ cùng quý 
Sư. Vì chúng con nghỉ rằng, thời 
tiết tuy lạnh nhưng với tấm lòng 
đại bi của Thượng Tọa Hóa Chủ 
đã lo cho chúng con đầy đủ chăn 
mền và luôn cả những lò sưởi thật 
là ấm cúng. Đồng thời chúng con 
còn được những câu thăm hỏi ân 
cần về sức khỏe. Thật là lòng đại 
bi của Ngài thương tưởng đến đàn 
con còn đang đắm say ngụp lặng 
trong sáu nẻo luân hồi. 
Tuy mười ngày tu học ngắn ngủi, 
nhưng con cảm thấy mình nhận 
được rất nhiều lợi lạc, sự hành 
trì ở nơi con có phần tiến bộ hơn 
rất nhiều. Chúng con được khép 
mình trong kỷ luật của Thiền môn, 
thời khóa học chặc chẻ. Tọa Thiền, 
Công phu, Chấp tác. Trì chú, Pháp 
thoại, Quá đường, Kinh hành, 
Chỉ tịnh, Tụng Kinh Hoàng Sám, 
Mông Sơn Thí Thực, Thời Kinh 
Tịnh Độ, thật là một thời khóa rất 
lợi lạc cho chúng con. Nhưng rất 
mệt cho quý Ngài đã bỏ bao nhiêu 
cônng sức để cho chúng con có 
được mười ngày tu tập. Con thật 
vô cùng biết ơn. Sau thời công phu 
là lời khai thị, buổi sáng đầu tiên 
Thượng Tọa Hóa Chủ với giọng 
nói khàn khàn con cảm nhận được 
ngay là Ngài chưa hết bệnh, có thể 
vì lo lắng quá nhiều cho Trường 
Hạ. Lòng đại bi của Ngài thật rộng 
lớn bao la.
Hôm nay là sáng Chủ Nhật ngày 
06.07.2014 là lễ An Vị Phật Di Ðà 

và Lễ tấn phong tân trụ trì TV 
Quảng Ðức, bầu trời như đẹp hẳn 
lên, thời tiết như ấm hơn, mây 
trời cũng trong hơn, cây cảnh 
chung quanh Tu Viện như tươi 
đẹp hẳn lên và hàng Phật tử y áo 
cũng thẳng nếp và chỉnh tề hơn. 
Đúng 9 giờ sáng Chánh Điện chật 
ních người, ba hồi chuông trống 
Bát Nhã vang lên như đánh tan 
sự yên lặng. Tiếng Khánh, tiếng 
niệm ngân vang. Những bước 
chân thanh thoát, nét mặt trang 
nghiêm của quý Ngài từ từ bước 
vào Chánh Điện, con chăm chú 
nhìn theo. Hôm nay, ba vị Hòa 
Thượng Trưởng Lão đắp Y thật 
đẹp, ba chiếc mũ hiệp chưỡng ba 
màu khác nhau, Thượng Tọa Trụ 
Trì đắp chiếc y màu đỏ với một 
chuỗi hạt màu trắng ngọc nghiêm 
trang bước vào. Con cảm thấy lòng 
mình như lắng lại một hình ảnh 
rất đẹp trước mắt. Theo sau là màu 
y vàng rực rỡ của quý Thượng Tọa, 
Đại Đức Tăng và quý Ni Trưởng, 
Ni Sư, Sư Cô. Con cũng hòa vào 
trong tiếng niệm Phật, tiếng 
chuông, tiếng trống Bát Nhã rộn 
lên, con thấy lòng mình cũng rộn 
ràng thật là khó tả.
Con đứng yên lặng lắng nghe, khi 
Thượng Tọa Trụ Trì cất giọng nói, 
lời nói của Ngài như đi sâu vào 
tâm thức con và con vô cùng cảm 
xúc khi nghe giọng Ngài bắt đầu 
nghẹn ngào, con cố gắng nhưng 
nước mắt cứ ứa ra. Con nghĩ 
trong đại chúng chắc có nhiều 
người cũng đồng tâm trạng như 
con. Chúng con vô cùng ấn tượng 
là khi Ngài truyền trao ấn tín Trụ 
Trì cho TT Nguyên Tạng là bào 
đệ của Ngài, để kế tiếp bước chân 
Ngài hoằng truyền Chánh Pháp. 
Một hình ảnh hết sức thân thương 
đối với con và con thấy tâm mình 
rung động đến tột cùng về tình 

huynh đệ. Con muốn viết rất 
nhiều về hình ảnh đó nhưng nước 
mắt cứ ứa ra, diễn tả làm sao để 
nói hết được tình cảm của huynh 
đệ trong giây phút đó. Con thấy 
mình thật có nhiều phước duyên 
trong kỳ tùng Hạ này, vì con tham 
dự được nhiều buổi lễ quan trọng. 
Buổi trưa là lễ cúng dường trai 
tăng và bắt đầu 2.30pm là Đại lễ 
Trai Đàn Chẩn Tế và Đại lễ Húy 
Kỵ Đức Đệ Tứ Tăng Thống, Thích 
Huyền Quang. Con nhớ cách đây 
sáu năm về trước, cũng trong mùa 
An Cư của Giáo Hội tổ chức tại 
chùa Linh Sơn thì nhận được tin 
Hòa Thượng vừa viên tịch. Phật 
tử chúng con qua Tu Viện Quảng 
Đức để làm lễ truy điệu, thế mà 
thấm thoát sáu năm trôi qua, hôm 
nay con lại được được dự lễ Húy 
Kỵ của Ngài. 
Nhìn bốn bức chân dung của bốn 
đời Tăng Thống con vô cùng cảm 
kích, khi được nghe qua tiểu sử: 
Đệ nhất Đức Tăng Thống Hòa 
Thượng Thích Tịnh Khiết; Đệ nhị 
Đức Tăng Thống Hòa Thượng 
Thích Giác Nhiên; Đệ tam Đức 
Tăng Thống Hòa Thượng Thích 
Đôn Hậu, và Đệ tứ Đức tăng Thống 
Hòa Thượng Thích Huyền Quang, 
và Trưởng Lão Hòa Thượng Thích 
Trí Tịnh. Thật là vẽ vang trong lịch 
sử Phật Giáo Việt Nam.
Con thành kính đê đầu đảnh lễ tri 
ân và tán dương công đức của nhị 
vị TT Tâm Phương, TT Nguyên 
Tạng cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni 
đã hết lòng dạy dỗ và lo lắng cho 
chúng con trong khóa hạ này. Con 
xin tri ân quý Sư Cô và quý Phật 
tử trong ban trai soạn đã phát tâm 
cúng dường, làm công quả để cho 
chúng con có được mười ngày tu 
tập an lạc và hạnh phúc.

T Á n  D ư Ơ n G  c Ô n G  Đ Ứ c

Viết tại Trường Hạ quảng Ðức 2014 
Đệ tử Diệu Tuyết

GIÁO HộI PHậT GIÁO VIệT nAM THỐnG nHấT HẢI nGOẠI TẠI uĐl – TTl
TRưỜnG HẠ quẢnG ĐỨc

 PHậT lỊcH 2558
(Từ ngày 01/07/2014 đến ngày 11/07/2014 )

BAn cHỨc SỰ 
TRưỜnG HẠ quẢnG ĐỨc

chứng Minh: HT Thích Huyền Tôn . HT Thích Như Huệ. HT Thích Bảo Lạc
Thiền chủ: HT Thích Như Huệ
Phó Thiền chủ: HT Thích Bảo Lạc
Hóa chủ: TT.Thích Tâm Phương
Ban Giám luật:TT Bổn Điền, TT Thích Nguyên Trực, Ni Sư Đồng Liễu, Ni Sư Thích Nữ Như Tuyết.
Kiết giới trường: TT Nguyên Trực
Thọ tự tứ nhơn: HT Thích Huyền Tôn . HT Thích Như Huệ.
Ban Giáo Thọ: HT.Thích Quảng Ba, HT. Thích Trường Sanh
Ban Khai Thị: HT. Thích Huyền Tôn, HT Thích Như Huệ, HT Thích Bảo Lạc, HT.Thích Quảng Ba, HT.Thích 

Trường Sanh, HT. Thích Minh Hiếu, TT Bổn Ðiền, TT Thích Nhật Tân, TT Thích Tâm Phương
Ban Giáo Thọ 1 (Lớp Tăng Ni): HT Thích Huyền Tôn, HT Thích Như Huệ, HT Thích Bảo Lạc, HT Quảng 

Ba, HT Trường Sanh, HT Minh Hiếu, TT Bổn Ðiền, TT Nguyên Trực, TT Tâm Minh, TT Tâm Phương
Ban Giáo Thọ 2 : (dạy Luật Sa Di) : ĐĐ Đao Hiển, ĐĐ Nhuận Chơn
Ban Giáo Thọ 3: (giảng pháp cho Phật tử buổi tối): HT Trường Sanh, HT Minh Hiếu, TT Nguyên Trực, 

TT Như Ðịnh, TT Nguyên Tạng, TT Giác Tín, TT Thông Triết, ÐÐ Ðạo Nguyên, ÐÐ Viên Tịnh, Ni 
Trưởng Chơn Ðạo, Ni Sư Như Tuyết, Ni Sư Chân Kim, Ni Sư Viên Thông, SC Chúc Học, SC Nguyên 
Khai, SC Nhật Liên, SC Ðạo Hỷ.

Ban nghi lễ: ĐĐ. Nhuận Chơn, ĐĐ Đạo Hiển, ĐĐ Huyền Thọ, 
ĐĐ Thanh Hương
Ban Thư Ký & Kỷ Yếu: TT. Nguyên Tạng, ÐĐ Viên Tịnh, Đh. Quảng Tịnh Thiều Bình, Ðh Nguyên Thiện 

Bảo, Ðh. Diệu Ánh, Ðh. Quảng Pháp Tấn
Ban Thủ quỹ: Ni Sư Như Tuyết, Sư Cô Thích Nữ Viên Thông, Đh Hồng Hạnh, Ðh. Diệu Hòa
Ban Hô canh: TT Nguyên Tạng, ĐĐ Viên Tịnh, ĐĐ Viên Trí, ĐĐ Hạnh Tri, ĐĐ Đạo Hiển, ĐĐ Thanh 

Hương, ÐÐ Huyền Thọ
chúng Trưởng Tăng : TT.Thích Giác Tín
chúng Trưởng ni: Ni Sư Thích Nữ Viên Thông
chúng Trưởng nam cư Sĩ: Ðh. Thanh Ðộ
chúng Trưởng nữ cư Sĩ : Ðh Nguyên Như
Tri chung Bảng: ÐÐ Thanh Hương, ĐĐ Huyền Thọ
Ban Hương Đăng: SC Thể Viên, SC Giác Trí, Đh. Hồng Hạnh, Đh.Thục Đức, Đh.Hồng Ngọc.
Ban Trai Soạn Sư Cô Như Như, SC Hạnh Nguyên, và Phật tử Tu Viện Quảng Ðức (xem danh sách riêng)
Ban Hành Đường: Sư Cô Huệ Khiết, SC Hạnh Chiếu, SC Viên Dung và Phật tử tham dự khóa An Cư 

(xem danh sách riêng)
Ban Thiết Trí Trang Hoàng: TT Nguyên Trực, TT Tâm Phương, Sư Cô Huệ Khiết, SC Thể Viên và Phật 

tử Tu Viện Quảng Ðức
Ban Văn nghệ Thiền Trà : TT Tâm Phương & Ban Quảng Ðức Ðạo Ca.
Ban Thị Giả: ĐĐ Viên Từ, ĐĐ Thông Thắng, SC Hạnh Nguyên, SC Thông Từ, SC Viên Dung, TX Đạo 

Hiếu, Sa Di Huệ Tâm, Điệu Hữu Khả, Điệu Giác Pháp, Đh Thục Hà, Đh. Nguyên Nhật Định.
Ban Vận chuyển: ÐÐ Thông Hiếu, SC Phổ Huệ & Phật tử Tu Viện Quảng Ðức
Ban chụp Hình & quay Phim: Đh Thiện Hưng, Đh Nguyên Nhật Khánh, Đh. Hoàng Lan Giác Thiện 

Duyên; Đh.Thục Đức Giác Trí; Ðh. Jordan Ngộ Ðại Hùng
Ban Âm Thanh & Ánh Sáng: Đh Công Đạo, Đh.Nguyên Tâm
Ban Y Tế : Bác Sĩ Đăng Khoa. Dược Sĩ Quảng Tịnh Tâm (Hạnh), Dược Sĩ Chiêu Dương.
Ban Vệ Sinh & Môi Trường : Đh. Nguyên Thiện Hạnh, Đh. Thiện Chánh Trung Trực, Ðh Thanh Ngộ, 

Ðh. Quảng Pháp Ðăng, Ðh. Thanh Ðộ, Ðh. Thanh Quang, Đh.Chơn Lý, Ðh. Quang Tính
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GIÁO HộI PHậT GIÁO VIệT nAM THỐnG nHấT HẢI nGOẠI TẠI uĐl – TTl
TRưỜnG HẠ quẢnG ĐỨc

 PHậT lỊcH  2558
(Từ ngày 01/07/2014 đến ngày 11/07/2014 )

---o0o---
BAn TỔ cHỨc

TRưỜnG HẠ quẢnG ĐỨc
Trưởng ban: TT Thích Tâm Phương
Phó Ban: TT Thích Nguyên Tạng
Thư ký: Đh. Nguyên Thiện Bảo, Đh. Quảng Tịnh Thiều Văn Bình
Thủ Quỹ: Đh. Huệ Thuyền, Đh. Hồng Hạnh
Ban Rước Lễ: Đh. Nguyên Dũng GĐPTQĐ; Đh. Quảng Tịnh & QĐĐC
Ban Cắm Hoa: SC Thích Nữ Thể Viên, Đh. Hồng Hạnh
Ban Hương Đăng: Ðh Hồng Hạnh, Đh Thục Đức, Đh Tịnh Châu, Đh Kim Chi Hồng Ngọc, 

Ðh hiện Bảo (Mai), Ðh Nguyên Nhật Mỹ
Ban Trai Soạn: Ðh Nguyên Như, Ðh. Thanh Phi, Ðh Thiện Kim, Ðh. Nguyên Ðà, Ðh. Nguyên 

Giác, Ðh. Lệ Phước, Ðh Diệu Hiền, Ðh. Quảng Hương, Ðh. Quảng Tịnh, Ðh Diệu Trí, Ðh. 
Hiền Hỷ, Ðh. Nguyên Yên……..(xem danh sách riêng)

Ban Hành Đường: SC Như Như, SC Huệ Khiết và Phật tử học viên tham (xem danh sách 
riêng)

Ban Cung Đón Chư Tôn Đức:  SC Phổ Huệ. Đh Steve Nguyên Thiện Bảo, Đh. Tâm Từ, Đh 
Thục Hà, Đh Trung Trực, Ðh. Hưng Việt, Đh Nguyên Dũng Phạm Thanh Hùng, Đh 
Nguyên Ngộ Tâm; Đh Linh Vân, Ðh Minh Thành; Ðh Quang Tuyến, Ðh Duy Hữu.

Ban Âm Thanh Ánh Sáng: Đh Nguyên Tâm Thiều Đức, Đh Công Đạo, Đh Thiện Hưng
Ban Thiết Trí Trang Hoàng: Đh. Tâm Quang Nghiêm Xuân Hiền, Đh Thiện Chánh Trung 

Trực, Ðh Hưng Việt, Đh. Ngọc Lâm; Đh. Minh Thuận…
Ban Thị giả: Đh Thục Hà, Đh Nguyên Thiện Bảo, Đh Thanh Phi
Ban Nhiếp Ảnh & Quay Phim: Đh Thiện Hưng, Đh Hoàng Lan Giác Thiện Duyên, Đh Nguyên 

Nhật Khánh, Ðh. Thục Ðức, Ðh Jordan Ngộ Ðại Hùng
Ban Y Tế:  Bác Sĩ Đăng Khoa, Dược Sĩ Quảng Tịnh Tâm (Hạnh), Dược Sĩ Chiêu Dương
Ban Trật Tự & Parking: Đh. Steve Lowe Nguyên Thiện Bảo, Đh. Nguyên An
Ban Vệ Sinh & Môi Trường:  Đh. Quảng Minh Thạnh (Mạnh); Đh. Trung Trực; Đh. Chơn Lý; 

Đh. Nguyên Thiện Hạnh; 

KÍnH TặnG nHỊ VỊ THưỢnG TọA:
 TT Tâm Phương, TT nguyên Tạng

Phương Khai Kiến Tạo Phạm Vũ Huy Hoàng Hưng Ðịa Vức
Tạng Nhiếp Thừa Ðăng Xương Minh Phật Lý Ngộ Nhân Sanh.

Kính chúc nhị vị Thượng Tọa vô lượng kiết tường an thái. 
TT Tân Trụ Trì Thích Nguyên Tạng gặp được nhiều thuận duyên 

tiếp nối sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh.
Trường Hạ Quảng Ðức ngày 6-7-2014

TK. Thích Ðạo Hiển
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GIÁO HộI PHậT GIÁO VIệT nAM THỐnG nHấT HẢI nGOẠI TẠI uĐl-TTl
TRƯờNG HẠ QUẢNG ĐứC Kỳ 15

DAnH SÁcH cHư TÔn ĐỨc TĂnG nI 
Stt Đạo hiệu Tự viện năm Thọ giới

1 HT. Thích Huyền Tôn Chùa Bảo Vương (VIC) 1948
2 HT. Thích Như Huệ Chùa Pháp Hoa ( SA) 1957
3 HT. Thích Bảo Lạc Chùa Pháp Bảo (NSW) 1964
4 HT Thích Tịnh Minh Chùa Thiên Ðức (VIC) 1973
5 HT. Thích Quảng Ba TV Vạn Hạnh (ACT) 1974
6 HT. Thích Trường Sanh Chùa Giác Nhiên (NZL) 1977
7 HT. Thích Minh Hiếu TV Minh Quang (NSW) 1977
8 TT Thích Bổn Ðiền Chùa Huyền Quang (NSW) 1977
9 TT. Thích Nguyên Trực Chùa A Di Đà (NSW) 1977
10 TT. Thích Như Định Chùa Thiên Ấn (NSW) 1980
11 TT. Thích Tâm Minh Chùa Trúc Lâm (NSW) 1981
12 TT. Thích Tâm Phương Tu Viện Quảng Đức ( VIC) 1983
13 TT. Thích Phổ Hương Chùa Long Quang (NSW) 1987
14 TT. Thích Nguyên Tạng Tu Viện Quảng Đức (VIC) 1988
15 TT. Thích Giác Tín Chùa Giác Hoàng (VIC) 1989
16 TT. Thích Ðạo Thông Chùa Hưng Long (NSW) 1991
17 TT. Thích Thông Triết TV Chánh Pháp USA 1991
18 TT. Thích Minh Thường TV Minh Quang (SA) 1994
19 ÐÐ. Thích Thông Ánh Thiền Viện Vạn An (NSW) 1992
20 ÐÐ. Thích Ðạo Nguyên Chùa Trí Ðức (NZL) 1994
21 ĐĐ. Thích Viên Tịnh Chùa Bảo Minh (VIC) 1996
22 ĐĐ. Thích Nhuận Chơn Chùa Kim Cang ( VIC) 1994
23 ĐĐ. Thích Hạnh Tri Chùa Minh Giác (NSW) 1996
24 ĐĐ Thích Viên Trí Chùa Pháp Hoa (SA) 1996
25 ĐĐ Thích Hạnh Phẩm Tu Viện Từ Ân (VIC) 1998
26 ÐÐ Thích Thiện Xuân TX Minh Ðăng Quang (NSW) 1998
27 ĐĐ Thích Đạo Hiển TV Nguyên Thiều (NSW) 2000
28 ĐÐ Thích Huyền Thọ NPÐ An Lạc Hạnh (VIC) 2000
29 ĐÐ Thích Thanh Hương NPÐ An Lạc Hạnh (VIC) 2000
30 ĐÐ Thích Thông Hiếu Chùa Huệ  Quang (VIC) 2001
31 ĐĐ. Thích Viên Thành Chùa Bảo Minh (VIC) 2003
32 ÐÐ Thích Hạnh Nguyện Chùa Thiên Ấn (NSW) 2006
33 ĐĐ. Thích Viên Từ Chùa Pháp Hoa (SA) 2007
34 ĐĐ. Thích Thông Thắng Chùa Pháp Hoa (SA) 2014
35 NiTrưởng TN Chơn Ðạo Chùa Quán Thế Âm (WA) 1972
36 Ni Sư TN Như Tuyết Chùa Diệu Âm (VIC) 1983
37 Ni Sư TN Ðồng Liễu Tịnh Thất (VIC) 1984
38 Ni Sư TN An Hiếu Thiền Viện Như Lai (VIC) 1984
39 Sư Cô TN Như Như Chùa Báo Ân (NSW) 1984
40 Ni Sư TN Huệ Hạnh Thiền Viện Như Lai (VIC) 1985
41 Sư Cô TN Huệ Khiết Chùa Báo Ân (NSW) 1986
42 Ni Sư TN Nhật Liên Chùa Bồ Ðề (VIC) 1988
43 Ni Sư TN Chân Kim Chùa Phật Quang (VIC) 1987
44 Ni Sư TN Viên Thông Chùa Quan Âm (SA) 1992
45 Sư Cô TN Chúc Học Thiền Viện Như Lai (VIC) 1992
46 Sư Cô TN Thể Viên Chùa Bảo Vương  (VIC) 1993
47 Sư Cô TN Đạo Hỷ TV Vạn Hạnh (ACT) 1994
48 Sư Cô TN Huệ Nghĩa Chùa Thiên Ấn (NSW) 1996
49 Sư Cô TN Thành Liên TX Minh Ðăng Quang (NSW) 1997
50 Sư Cô TN Đạo Hương TV Vạn Hạnh (ACT) 1997
51 Sư Cô TN Nguyên Khai NPĐ An Lạc Hạnh (VIC) 1998
52 Sư Cô TN Chơn Không Chùa Thiên Ấn (NSW) 1998
53 Sư Cô TN Hạnh Nguyên Chùa Pháp Hoa (SA) 1998
54 Sư Cô TN Linh Thuận Tịnh Thất (NSW) 2002
55 Sư Cô TN Hạnh Chiếu Thiền Viện Như Lai (VIC) 2002
56 Sư Cô TN Tuệ Tâm Chùa Phật Quang (VIC) 2005
57 Sư Cô TN Phổ Huệ Chùa Pháp Vân (VIC) 2005
58 Sư Cô TN Diệu Ðức Chùa Diệu Âm (VIC) 2006
59 Sư Cô TN Liên Phương Chùa Bảo Minh (VIC) 2006
60 Sư Cô TN Đạo An TV Vạn Hạnh (ACT) 2008
61 Sư Cô TN Đạo Thanh TV Vạn Hạnh (ACT) 2008
62 Sư Cô TN Đạo Tịnh TV Vạn Hạnh (ACT) 2008
63 Sư Cô TN Giác Trí Chùa Pháp Bảo (NSW) 2008
64 Sư Cô TN Giác Niệm Chùa Pháp Bảo (NSW) 2011
65 Thích Nữ  Liên Duyên TX Minh Ðăng Quang (NSW) 2012
66 Sư Cô TN Viên Dung Chùa Pháp Hoa, (SA) 2013
67 SC TN Thông Từ Chùa Pháp Hoa, (SA) 2014
68 Thức Xoa TN Đạo Hiếu TV Vạn Hạnh (ACT) 2012
69 Sa Di Huệ Tâm Chùa Huệ Quang (VIC)
70 Ðiệu Hữu Khả TV Nguyên Thiều (NSW)
71 Ðiệu Giác Pháp Chùa Huyền Quang (NSW)

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL-TTL
DAnH SÁcH PHậT TỬ 

Tùng Hạ Khóa An Cư Kiết Ðông tại Viện Quảng Đức, Melbourne 
(1/7-11/7/2014)

STT Họ Và Tên PHÁP DAnH ÐƠn Vị
1 Trang Thị Hạnh Quảng Tịnh Tâm Motreal, Canada
2 Nguyễn Thị Trinh Quảng Diệu Nguyên Motreal, Canada
3 Phạm Thị Doan Bạch Vân Tu Viện Quảng Ðức
4 Trần Thị Hồng Mai Tâm Quang Tu Viện Quảng Ðức
5 Trần Thị Lý Nguyên Châu Tu Viện Quảng Ðức
6 Đản Thị Nuôi Nguyên Như Tu Viện Quảng Ðức
7 Trần Ngọc Tiên Quảng Niệm Tu Viện Quảng Ðức
8 Nguyễn Thị Thu Thanh Quảng Hạnh Tu Viện Quảng Ðức
9 Nguyễn Ngọc Yến Thanh Phi Tu Viện Quảng Ðức
10 Lê Hồng Yến Nguyên Đà Tu Viện Quảng Ðức
11 Lu Anh Minh (Mến) Quảng Trí Tánh Tu Viện Quảng Ðức
12 Nguyễn Hoàng Lan Giác Thiện Duyên Tu Viện Quảng Ðức
13 Lê Thiện Jordan Ngộ Đại Hùng Tu Viện Quảng Ðức
14 Lê Nhất Tâm Ryan Ngộ Đại Hỷ Tu Viện Quảng Ðức
15 Lê An Lạc Ananda Ngộ Đại Khánh Tu Viện Quảng Ðức
16 Lý Thị Nga Hương Ngọc Tu Viện Quảng Ðức
17 Trang Thị Kiến Diệu Phước Tu Viện Quảng Ðức
18 Phan Thị Phiến Ðức Ngọc Tu Viện Quảng Ðức
19 Nguyễn Thị Hữu Chân Mỹ Lương Tu Viện Quảng Ðức
20 Võ Thị Mai Thiện Bảo Tu Viện Quảng Ðức
21 Trần Thị Kim Em Diệu Hữu Tu Viện Quảng Ðức
22 Nguyễn Thị Oanh Nguyên Nhật Mỹ Tu Viện Quảng Ðức
23 Huỳnh Thị Lương Dung Ngọc Tu Viện Quảng Ðức
24 Diệu Tuyết Diệu Tuyết Tu Viện Quảng Ðức
25 Nguyên Lộc Nguyên Lộc Tu Viện Quảng Ðức
26 Quảng Pháp Ðịnh Quảng Pháp Ðịnh Tu Viện Quảng Ðức
27 Ðặng Thị Thương Ðặng Thị Thương Tu Viện Quảng Ðức
28 Lệ Tâm Lệ Tâm (nam) Tu Viện Quảng Ðức
29 Lê Hiếu Lê Hiếu (nữ) Tu Viện Quảng Ðức
30 Linh Thanh Linh Thanh (nam) Tu Viện Quảng Ðức
31 Nhật Tươi Tu Viện Quảng Ðức
32 Nguyên Thuần Tu Viện Quảng Ðức
33 Minh Bi Tu Viện Quảng Ðức
34 Diệu Thảo Tu Viện Quảng Ðức
35 Hiếu Ngọc Tu Viện Quảng Ðức
36 Châu Ngọc Tu Viện Quảng Ðức
37 Huệ Thảo Tu Viện Quảng Ðức
38 Quảng Oánh Tu Viện Quảng Ðức
39 Kim Trần Mỹ Liên Tu Viện Quảng Ðức
40 Linh Hoa Tu Viện Quảng Ðức
41 Linh Chí Tu Viện Quảng Ðức
42 Linh Vân Tu Viện Quảng Ðức
43 Nguyễn Thị Ngọc Dung Diệu Hòa TV Minh Quang, Sydney
44 Nguyễn Thị Ngọc Hiên Diệu Ánh TV Minh Quang, Sydney
45 Lê Thiện Hương Tâm Thư TV Minh Quang, Sydney
46 Nguyễn Thị Ngọc Thanh Nguyên Tịnh TV Minh Quang, Sydney
47 Nguyễn Thị Lệ Chi Tâm Hải TV Minh Quang, Sydney
48 Lưu Thị Hiệp Diệu Hiền TV Minh Quang, Sydney
49 Ngô Thị Sáu Thiện An TV Minh Quang, Sydney
50 Huỳnh Thanh Dân Thiện Bảo TV Minh Quang, Sydney
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51 Huỳnh Thị Tiếng Thiện Nguyện TV Minh Quang, Sydney
52 Ngọc Dung Jessica TV Minh Quang, WA
53 Diệu Hồng TV Minh Quang, WA
54 Hà Ngân Diệu Âm TV Minh Quang, SA
55 Nguyễn Thị Liên Quảng Phái TV Minh Quang, SA
56 Nguyễn Thị Thái Bảo Diệu Hòa Chùa Bảo Vương
57 Phạm Thị Hoàng Hà Diệu Trí Tu Viện  Vạn Hạnh, ACT
58 Nguyễn Thị Tuyết Nghĩa Châu Ngọc Chùa Huyền Quang
59 Võ Thị Nga Quảng Hỷ Chùa Huyền Quang
60 Phạm Thị Thanh Mai Huệ Hảo Chùa Huyền Quang
61 Ðỗ Thị Kim Dung Giác Hóa Chùa Huyền Quang
62 Lê Thoại Hoành Quang Tịnh Chùa Diệu Âm
63 Nguyễn Thị Phương Diệu Trí Chùa Quan Âm, Adelaide
64 Nguyễn Phương Vy Nhật Hoa Chùa Thiên Ấn
65 Nguyễn Thị Tuyết Bạch Tâm Huệ Chùa Pháp Bảo
66 Phạm Thị Sương Bá Huệ Ngọc Chùa Pháp Bảo
67 Nguyễn Thị Hoàng Chúc Quyên Chùa Pháp Bảo
68 Ðỗ Thị Vân Lang Tâm Huệ Hạnh Chùa Pháp Bảo
69 Sầm Thị Tuyết Nga Diệu Quyên Chùa Pháp Bảo
70 Lưu Huệ Văn Bạch Ngọc Chùa Pháp Bảo
71 Huỳnh Ðiệp Diệu Phúc Chùa Pháp Bảo
72 Lưu Văn Vĩnh Minh Trường Chùa Pháp Bảo
73 Dương Anh Dũng Quảng Pháp Ðăng Chùa Pháp Bảo
74 Trần Văn Từ Thanh Ngộ Chùa Pháp Bảo
75 Hồng Phước Minh Thanh Ðộ Chùa Pháp Bảo
76 Trương Quang Vinh Thanh Quang Chùa Pháp Bảo
77 Dennis  Son  Huy Tran    Tu Viện Nguyên Thiều
78 Diệu Thành TX Minh Ðăng Quang
79 Thu Hương TX Minh Ðăng Quang
80 Quang Hộ TX Minh Ðăng Quang
81 Diệu Châu Chùa Minh Giác
82 Peter Triệu Ðồng Công Chùa Pháp Hoa
83 Nguyễn Dung Thiện Trí Chùa Pháp Hoa
84 Trần Toàn Chánh Tịnh Châu Chùa Pháp Hoa
85 Trần An Chơn Phúc Tú Chùa Pháp Hoa
86 Lê Hứa Trung Nguyên Hiếu Chùa Pháp Hoa
87 Trần Bỉnh Hiếu Nhuận Nhơn Chùa Báo Ân
88 Hà Bích Phương Nhuận  Duyên Chùa Báo Ân
89 Thi Su Le Nhuận  Mỹ Chùa Báo Ân
90 Hue Tu Lien Nhuận  Hương Chùa Báo Ân
91 Duy Thuan Ho Nhuận  Hòa Chùa Báo Ân
92 Tú Uyên Trần Nhuận  Diệu Chùa Báo Ân
93 Jessica Ho Nhuận  Pháp Chùa Báo Ân
94 Katrina Ho Nhuận  Liên Chùa Báo Ân
95 Leanne Ho Nhuận  Hoa Chùa Báo Ân
96 Andrew Ho Nhuận Giác Chùa Báo Ân
97 Thi Kim Thuy Dinh Nhuận  Thanh Chùa Báo Ân
98 Nhuận  Tịnh Chùa Báo Ân
99 Diệu Minh Chùa Báo Ân
100 Diệu  Âm (Muoi) Chùa Báo Ân
101 Diệu Âm (Patrick) Chùa Báo Ân
102 Hương Châu Chùa Báo Ân
103 Diệu Nghiêm Chùa Báo Ân

GIÁO HộI PHậT GIÁO VIệT nAM THỐnG nHấT HẢI nGOẠI TẠI uĐl – TTl 
TRưỜnG HẠ quẢnG ĐỨc 

 PHậT lỊcH 2558 
( Từ NGày 01/07/2014 ĐếN NGày 11/07/2014 )

---O0O---
BAn cÔnG PHu cHIỀu 

(Mông Sơn Thí Thực, từ 4.45pm đến 5.15pm)

Ngày Công Phu Chiều Mông Sơn Thí Thực

1-7-2014 ÐÐ Viên Thành – ÐÐ Thiện Xuân

2-7-2014 ÐÐ Thiện Xuân – ÐÐ Viên Thành

3-7-2014 ÐÐ Viên Từ - ÐÐ Thông Thắng

4-7-2014 ÐÐ Thông Thắng – SC Ðạo Thanh

5-7-2014  ÐÐ Thông Thắng - SC Viên Dung

6-7-2014 Chẩn tế: HT Huyền Tôn & Ban Kinh Sư

7-7-2014 ÐÐ Thông Thắng - SC Thành Liên

8-7-2014 ÐÐ Thông Thắng - Thức Xoa Ðạo Hiếu

9-7-2014 ÐÐ Thông Thắng - SC Hạnh Nguyên

10-7-2014 ÐÐ Thông Thắng - SC Ðạo An

11-7-2014 TT Hóa Chủ Thích Tâm Phương

BAn THỉnH cHuÔnG
 (Buổi tối lúc 7pm và khuya lúc 5:30am)

ngày Kệ chuông khuya Kệ chuông tối

1-7-2014 ÐÐ Viên Từ ÐÐ Viên Từ

2-7-2014 ÐÐ Ðạo Hiển ÐÐ Hạnh Nguyện

3-7-2014 ÐÐ Thông Thắng SC Giác Niệm

4-7-2014 SC Ðạo Thanh SC Ðạo Hương

5-7-2014 SC Viên Dung SC Giác Trí

6-7-2014 Ðiệu Hữu Khả Ðiệu Giác Pháp

7-7-2014 SC Thành Liên SC Liên Duyên

8-7-2014 Thức Xoa Ðạo Hiếu Sa Di Huệ Tâm

9-7-2014 SC Hạnh Nguyên SC Chơn Không

10-7-2014 SC Ðạo An SC Thông Từ

11-7-2014 SC Diệu Ðức Ðh Nguyên Ðà
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cÚnG DưỜnG TRAI PHẠn Và PHẨM VậT 
KHÓA An cư KIếT ĐÔnG THỨ 15 

TRưỜnG HẠ quẢnG ĐỨc
Từ 01-07-2014 đến 11-07-2014

STT nGàY DAnH SÁcH cÚnG DưỜnG

01 01/07/14
Phật tử Ngọc Hoa, Thanh Phi, Hồng Hạnh, Quảng Diệu Hạnh (Hoa) Nguyên Nhật 
Định, Diệu Hường (Nguyệt), Nguyên Yên (Lan), Nguyên Thanh, Diệu Thanh (Thủy), 
Nguyên Nhật Lâm.

02 02/07/14 SC. Hạnh Nguyên, SC. Hạnh Chiếu, SC. Chúc Học, SC. Liên Phương và nhóm Phật 
tử Chùa Pháp Hoa - Nam Úc.

03 03/07/14 Phật tử Nguyên Như, Quảng Hạnh, Thiện Kim, Hoa Nhân, Ngọc Phước, Hùng-Tâm

04 04/07/14 Phật tử Nguyên Đà, Nguyên Thảo, Ngọc Giàu, Hiền Hỷ, Nguyên Ngô Tâm, Long 
Tuyền, Nguyên Châu, Nguyên Thiện Hạnh, Hương Ngọc, Tâm Hương.

05 05/07/14
NS. Huệ Khiết, NS. Như Như và Phật tử Chùa Báo Ân: Thái Pho, Chúc Kháng, Nguyên 
Quang, Diệu Thiện, Tâm Thuận, Tâm Hương, Huệ Hảo, Nhuận Hương, Kính Ngọc, 
Giác Viên, Hoàng Minh Nhật.

06 06/07/14 Phật tử Diệu Trí, Quảng Hương, Quảng Tịnh, Quảng Mỹ, Quảng Liên, Nguyên Nhật 
Thơ, Hữu Thu, Nguyên Nhật Diệu ( Bông).

07 07/07/14 Gđ. Quảng Phước Đông Phương (Nam Úc) Cúng dường , nhân dịp cúng 49 ngày cho 
Thân Phụ (SC Hạnh Nguyên đại diện gia đình để lo mọi việc).

08 05/07/14 Phật tử Diệu Lý, Hoài Thi, Diệu Trí, Thành Phúc, Diệu Hương.
09 09/07/14 NS. Như Tuyết, SC. Nhật Liên cùng Phật tử Chùa Diệu Âm và Chùa Bồ Đề
10 10/07/14 SC. Thể Viên và Phật tử Chùa Bảo Vương.
11 11/07/14 Phật tử Diệu Hiền, Nguyên Giác, Nguyên Hỷ, Lệ Phước, Tâm Nguyện, Thiện Bảo

PHẨM VậT cÚnG DưỜnG TRưỜnG HẠ:
1. Đồng Thịnh: 2 thùng đậu ve - 1 thùng càrốt - 1 thùng khhoai tím - 2 thùng nước tương. 
2. Thảo Hiền: 1 thùng nước dừa.
3. Hạnh Ngọc: 1 thùng dầu.  
4. Diệu Phước: 4 bao gạo - 1 bao nếp - 1 thùng dầu.
5. Cô Liên: 10 bao gạo tấm.
6. Hữu Tài: 2 thùng dầu ăn.
7. Huệ Thuyền:  2 bao gao.
8. Đức Ngọc: 1 bao nếp.
9. Cô Hiền: 1 thùng giấy tissue.
10. Tâm Quang (Mai): 10 bao gạo - 2 bao nếp - 2 bao đường.
11. Tâm Nghiêm:  Vải trải giường.
12. Hai Đáng: 5 thùng nấm.
13. Nguyên Như:  2 bao gạo.
14. Farm Hương:  3 thùng rau. 
15. Thiện Bảo -Tâm Nguyện: Khô mắm chay - nước tương kho - bò kho chay. 
16.  Thiện Duyên và Ngọc Thuyền:  10 thùng dầu ăn 
17. Hoàng Lan : 1000 nametag, 4 lon trà 113, 250 hình chân dung Chư Tôn Ðức & Phật tử 
18. Quảng Hương: 7 xấp giấy A4 hoa văn để in chứng chỉ & nơ gói quà
19. Chị Ken: 10 thùng trái cây
20. Ông bà Minh (Công ty Mì Hàn Quốc): 30 thùng mì gói Nong Shim
21. Sư Cô Hạnh Nguyên: 30 thùng mì gói Bowl Shin Cup
22. Quảng Châu 400 bong bóng bay
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GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI TẠI UĐL - TTL
KHÓA AN CƯ KIẾT ĐÔNG

cÚnG DưỜnG TRưƠnG HẠ  THỨ 15
Từ 01/07/2014 đến 11/07/2014

STT PHưƠnG DAnH PHậT TỬ TRưỜnG. HẠ &
TRAI TĂnG GHI cHÚ

01 Tịnh Hòa 500 TV. Quảng Đức
02 Chúc Hải 200 TV. Quảng Đức
03 Linh Vân-Micheal Thái-Quang Thuận 100 TV.Quảng Đức
04 Tâm An & Quảng Minh Thạnh 500 TV. Quảng Đức
05 Nguyên Thuần - Minh Bi (Perth) 500 TV. Quảng Dức
06 Nguyên Thiện Hạnh - Nguyên Thiện Bảo 200 TV. Quảng Đức
07 Hạnh Ngọc 100 TV. Quảng Đức
08 Quảng Giải 500 TV. Quảng Đức
09 Hoa Lộc 50 TV. Quảng Đức
10 Diệu Chơn 50 TV. Quảng Đức
11 Diệu Thị 400 TV. Quảng Đức
12 Diệu Từ 100 TV. Quảng Đức
13 Khánh Huệ  Ngô Kim Dung 100 TV. Quảng Đức
14 Như Huyền 50 TV. Quảng Đức
15 Thục Đức 100 TV. Quảng Đức
16 Nguyên Tân - Nguyên Thảo 500 TV. Quảng Đức
17 Gđ. Kim Ngọc 500 TV. Quảng Đức
18 Quang Chiếu- Hương Châu 400 TV. Quảng Đức
19 Tâm Quang 150 TV. Quảng Đức
20 Trần Thị Rãy 300 TV. Quảng Đức
21 Đức Ngọc 400 TV. Quảng Đức
22 Nguyên Châu 200 TV.Quảng Đức
23 Ngọc Đức - Minh Đăng 50 TV. Quảng Đức
24 Nguyễn Thị Lai 50 TV. Quảng Đức
25 Huỳnh Thị Lương pd Dung Ngọc 50 TV. Quảng Đức
26 Gđ. Hà Chân Hùng 200 TV. Quảng Đức
27 Gđ. Võ Thanh Phong 200 TV. Quảng Đức
28 Christina Hà - Alyssa Hà 50 TV. Quảng Đức
29 Andy Trần 20 TV. Quảng Đức
30 Vivian Trần 20 TV. Quảng Đức
31 Daniel Nguyễn 20 TV. Quảng Đức
32 Gđ. Nguyễn Thanh Điền 50 TV. Quảng Đức
33 Gđ. Hồng Hạnh 500 TV. Quảng Đức
34 Quảng Hiếu- Nguyên Ân 150 TV. Quảng Đức
35 Diệu Hữu 100 TV. Quảng Đức
36 Phật Tử ẩn danh 50 TV. Quảng Đức
37 Nguyên Lộc 500 TV. Quảng Đức
38 Nguyên An - Nguyên Bình 500 TV. Quảng Đức
39 Thùng Donation 20 TV. Quảng Đức
40 Diệu Tịnh - Nguyễn Báu Thanh 2000 Houston USA
41 Quảng Tuệ Hương - Quảng Trí Đức Stuart 500 United Kingdom
42 Diệu Kim 300 TV. Quảng Đức
43 Khánh Hương 200 TV. Quảng Đức
44 Như Liễu 300 TV. Quảng Đức
45 Linh Huy - Linh Hà 100 TV. Quảng Đức
46 Thùng Donation 15 TV. Quảng Đức
47 Quảng Pháp Định 150 TV. Quảng Đức
48 Quảng Pháp Đăng 400 TV. Quảng Đức
49 Lệ An - Lệ Mỹ 5,000 TV. Quảng Đức
50 Diệu Yên Trương Hoài Hương 200 TV. Quảng Đừc
51 Nguyên Trâm 50 TV. Quảng Đức
52 Đồng Trực 100 TV. Quảng Đức
53 Quảng Pháp Tánh 50 TV. Quảng Đức
54 Quảng Phước 50 TV. Quảng Đức
55 Trần Thị Vui pd Nhật Tươi 500 TV. Quang Đức
56 Pt.  Ẩn danh. 100 TV. Quảng Đức
57 Hương Ngọc 50 TV. Quảng Đức
58 Àm Tiêu Ánh pd Nguyên Hoa 50 TV. Quảng Đức
59 Diệu Đắc 50 TV. Quảng Đức
60 Nguyệt Điệu 50 TV. Quảng Đức
61 Lệ Ánh 50 TV. Quảng Đức

62 Nhuận Kỳ Duyên 3,500 PT. Quảng Đức - Việtnam
63 Lý Huệ Mai 70 TV. Quảng Đức
64 Diệp Tú Liên 20 TV. Quảng Đức
65 Lê Thị Hồng Vân pd Tâm Ngọc 100 TV. Quảng Đức
66 Thanh Hảo 100 TV. Quảng Đức
67 Nguyễn Phương 50 TV. Quảng Đức
68 Nguyễn Đình Hiệp 100 TV. Quảng Đức
69 Lê Ngọc Hương 150 TV. Quảng Đức
70 Huyền Đức Nguyễn Xuân Thu 60 TV. Quảng Đức
71 Hứa Văn Khoa 50 TV. Quảng Đức
72 Gđ. Nguyễn Bá Phụng 200 TV. Quảng Đức
73 Nguyễn Thị Mai Từ Dung 100 TV. Quảng Đức
74 Nguyên Cát - Nguyên Như 50 TV. Quảng Đức
75 Nguyên Thiện Phúc 100 TV. Quảng Đức
76 Lê Xuân Hoàng 50 TV. Quảng Đức
77 Diệp Thế Ái 50 TV. Quảng Đức
78 Nguyên Nhật Phúc 50 TV. Quảng Đức
79 Nguyên Nhật Thảo 50 TV. Quảng Đức
80 Nguyễn Thị Yên 200 TV. Quảng Đức
81 Nguyễn Văn Tâm 50 TV. Quảng Đức
82 Thùng Donation 50 TV. Quảng Đức
83 Chùa Quan Âm 1,000 Chùa Quan Âm - Nam Úc
84 Nguyễn Thị Phương pd Diệu Trí 300 Chùa Quan Âm - Nam Úc
85 Sư Cô Thành Liên 2,000 Tịnh Xá Minh Đăng Quang
86 Quang Hồ 50 Tịnh Xá Minh Đăng Quang
87 Nguyễn Thị Thái pd Bảo Diệu Hòa 250 Chùa Bảo Vương
88 Lê Thoại Hoành 300 Chùa Diệu Âm - Mel
89 Chùa Pháp Bảo 750 Chùa Pháp Bảo
90 Sư Cô Giác Trí 300 Chùa Pháp Bảo
91 Sư Cô Giác Duyên 300 Chùa Pháp Bả
92 Sư Cô Giác Niệm 500 Chùa Pháp Bảo
93 Chúc Bình - Ngọc Nghiêm 500 Chùa Pháp Bảo
94 Chúc Quảng Hoa 100 Chùa Pháp Bảo
95 Huệ Phúc 5 Chùa Pháp Bảo
96 Diệu Mai 200 Chùa Phap Bảo
97 Chúc Ý 100 Chùa Pháp Bảo
98 Diệu An 50 Chùa Pháp Bảo
99 Chúc Hiền 50 Chù Pháp Bảo
100 Trần Huy Thành 50 Chùa Pháp Bảo
101 Gđ. Diệu Hồng 100 Chùa Pháp Bảo
102 Tiên Ngọc 100 Chùa Pháp Bảo
103 Diệu Ngọc 50 Chùa Pháp Bảo
104 Ethan Nguyễn Chơn Phước 100 Chù Pháp Bảo
105 Đức Phương 100 Chùa Pháp Bảo
106 Tiêu Thị Mai pd Diệu Hoàng 50 Chùa Pháp Bảo
107 Hương Ngọc 100 Chùa Pháp Bảo
108 Jimmy Võ Chơn Quang 50 Chùa Pháp Bảo
109 Tâm Huệ 100 Chùa Pháp Bảo
110 Diệu Quyền 300 Chùa Pháp Bảo
111 Chúc Quyên 400 Chùa Pháp Bảo
112 Huệ Ngọc 250 Chùa Pháp Bảo
113 Tâm Huệ Hạnh 350 Chùa Pháp Bảo
114 Minh Trường 200 Chùa Pháp Bảo
115 Bạch Ngọc 200 Chùa Pháp Bảo
116 Diệu Phúc 200 Chùa Pháp Bảo
117 Thanh Quang 300 Chùa Pháp Bảo
118 Thanh Ngộ 100 Chùa Pháp Bảo
119 Hồng Phước Minh 350 Chùa Pháp Bảo
120 Lâm Thị Ngọc Thảo 50 Chùa Pháp Bảo
121 Diệu Hồng - Quảng Pháp Tánh 200 Chùa Pháp Bảo
122 Lâm Như Tạng 100 Chùa Pháp Bảo
123 Chùa Pháp Hoa 2,000 Chùa Pháp Hoa
124 Thiện Trí - Nguyễn Thị Ngọc Dung 1,500 Chùa Pháp Hoa
125 Hà Quốc Long 1,000 Chùa Pháp Hoa
126 Diệu Hồng 700 TV. Minh Quang - Tây Úc
127 Jessica Ngọc Dung 1,000 TV. Minh Quang - Tây Úc
128 Diệu Âm - Quảng Phái 500 TV. Minh Quang - Nam Úc
129 Diệu Ánh 1,000 TV. Minh Quang  - NSW
130 Diệu Hòa 1,000 TV. Minh Quang - NSW
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131 Tâm Thư 550 TV. Minh Quang - NSW
132 Nguyên Tịnh 200 TV. Minh Quang - NSW
133 Tâm Hải 300 TV. Minh Quang - NSW
134 Diệu Hiền 100 TV. Minh Quang - NSW
135 Thiện An 100 TV. Minh Quang - NSW
136 Thiện Nguyện 50 TV. Minh Quang - NSW
137 Nhật Hạnh 50 TV. Minh Quang - NSW
138 Diệu Hoa 30 TV. Minh Quang - NSW
139 Nhật Cát 100 TV. Minh Quang - NSW
140 Quảng Nguyệt 100 TV. Minh Quang - NSW
141 Diệu Âm 100 TV. Minh Quang - NSW
142 Chân Phúc Hà 50 TV. Minh Quang - NSW
143 Trân Huê 120 TV. Minh Quang - NSW
144 Sa Di Minh Tùng 100 TV. MInh Quang - NSW
145 Tâm Ánh 100 TV. Minh Quang - NSW
146 Nhật Lộ 50 TV. Minh Quang - NSW
147 Nhật Hải 50 TV. MInh Quang - NSW
148 Trang 70 TV. Minh Quang - NSW
149 Nhật Chiếu 50 TV. Minh Quang - NSW
150 Phạm Đức 20 TV. Minh Quang - NSW
151 Diệu Phước 50 TV. Minh Quang - NSW
152 Nhật Đắng 50 TV. Minh Quang - NSW
153 Liễu Ngọc 50 TV. Minh Quang - NSW
154 Tỉnh Ngọc 100 TV. Minh Quang - NSW
155 Bửu Ngọc 100 TV. Minh Quang - NSW
156 Chúc Nha 50 TV. Minh Quang - NSW
157 Tâm Khánh 50 TV. Minh Quang - NSW
158 Diệu Đồng - Thiện Duyên 100 TV. MInh Quang -NSW
159 Sa Di Liện Thiện 100 TV. MInh Quang -NSW
160 Tâm Bối 500 TV. Minh Quang - NSW
161 Nguyễn Văn Bảy 20 TV. Minh Quang - NSW
162 Chân Phúc Tường 20 TV. Minh Quang - NSW
163 Phật Tử ẩn danh 20 TV. Minh Quang - NSW
164 Lâm Ký pd Hồng Ký 100 TV. Minh Quang - NSW
165 Phước Ngọc 100 TV. Minh Quang - NSW
166 Diệu Khai 160 TV. Minh Quang - NSW
167 Bi Ngọc 20 TV. Minh Quang - NSW
168 Nhật Viên 100 TV. Minh Quang - NSW
169 Tâm Hương 100 TV. Minh Quang - NSW
170 Quách Kim Hương 100 TV. Minh Quang - NSW
171 Tâm Nguyện - Thiện Bảo 500 TV. Minh Quang - NSW
172 Kim Hứa Nguyễn 300 TV. Minh Quang - NSW
173 Châu Restaurant 200 TV. Minh Quang - NSW
174 Phật Tử Chùa Huyền Quang 2,000 Chùa Huyền Quang
175 Diệu Trí 400 TV. Vạn Hạnh
176 Huỳnh Thị Cẫm Thu 200 Nhận từ SC. Linh Thuận
177 Chùa Phật Quang 1,000 Chùa Phật Quang - Mel
178 HT. Huyền Tôn &  Sư Cô Thể Viên 500 Chùa Bảo Vương
179 Diệu Thảo 50 Chùa Quang Minh - Mel
180 Sư Cô Phổ Huệ 300 Chùa Pháp Vân
181 Huệ Phổ 200 Chùa Bảo Minh
182 Huệ Định 50 Chùa Bảo Minh
183 Chúc Hiền 50 Chùa Bảo Minh
184 Diệu Phương 50 Chùa Bảo Minh
185 Huệ Thọ 50 Chùa Bảo Minh
186 Huệ Thường 100 Chùa Bảo Minh
187 Chúc Bảo Định 50 Chù Bảo Minh
188 Minh Mẫn 50 Chùa Bảo Minh
189 Chúc Minh Chơn 20 Chùa Bảo Minh
190 Quảng Phúc 50 Chùa Bảo Minh
191 Quảng Lan 50 Chùa Bảo Minh
192 Huệ Tín 50 Chùa Bảo Minh
193 Chúc Bảo Nghiêm 50 Chùa Bảo Minh
194 Huệ Trâm 50 Chùa Bảo Minh
195 Chúc Bảo Tịnh 50 Chùa Bảo Minh
196 Chúc Minh Tâm 50 Chùa Bảo Minh
197 Chúc Bảo Hương 100 Chùa Bảo Minh
198 Giác Như Vũ Quế Anh 50 Pt. Vãng lai
199 Đặng Xuân Diệu 50 Pt. Vãng lai

200 Vương Lucas 50 Pt. Vãng lai
201 Diệu Hạnh 200 Pt. Vãng lai
202 Gđ Giác Quý 2,000 Chùa Pháp Quang
203 Quan Thế Âm Ni Tự 500  Quan Thế Âm Ni Tự - Tây Úc
204 Diệu Minh 100 Quan Thế Âm Ni Tự - Tây Úc
205 Chơn Niệm Đức 100 Quan Thế Âm Ni Tự - Tây Úc
206 SC. Hạnh Nguyên 100 Quan Thế Âm Ni Tự - Tây Úc
207 Hứa Thị Hồng Vân pd Diệu Kim 50 Quan Thế Âm Ni Tự -Tây Úc
208 Thanh Phước 50 Quan Thế Âm - Ni Tự - Đức
209 Võ Thị Kiều Nga pd Diệu Huệ 200 Chùa Thiên Ấn
210 Nguyễn Thị Khánh pd Diệu Hòa 50 Chùa Thiên Ấn
211 ĐĐ Thông Hiếu và Phật tử 1000               Chùa Huệ Quang

Ghi Chú 
Chi: mua nước suối:                                                       = $   300
Số tiền trên kể cả cúng vào banks Acc: Giác Quý     = $ 2,000
   Nhuận Kỳ Duyên (VN) = $  3,500

DANH SÁCH CÚNG DƯờNG LỄ TRAI TĂNG
AN VỊ PHẬT A DI ĐÀ TẠI TU VIỆN QUẢNG ĐứC

Chủ Nhật 06/07/2014 lúc 10:30 am
STT PHưƠnG DAnH PHậT TỬ TỊnH TàI GHI cHÚ

01 Nguyên Bửu, Quảng Nhơn, Quảng Hương 500
02 Nguyên Cần, Quảng Phước, Quảng Tịnh 500
03 Quảng Trí, Quảng Liên 150 Và 1 bao gạo
04 Nguyên Nhật Huyền (Nhung) 200
05 Quảng Nhạc, Quảng Cần, Quảng Vinh 250
06 Hữu Thu, Hữu Phát 200
07 Nguyên Nhật Diệu (Bông) 200
08 Nguyên Nhật Viên, Nguyên Nhật Hỷ 130
09 Hoa Chúc Mỹ Giang 50
10 Tịnh Châu (Thuỷ) 100
11 Tâm Chánh, Tâm Hương 100
12 Mandy 20
13 Nguyên Nhật Diệu (Vy) 50
14 Long Tuyền 200
15 Tâm Nhân 50
16 Gđ. Quảng Phước, Đông Phương 2,000
17 Nguyên Nhật Mỹ, Khánh Trúc (Duyên) 100
18 Tâm Nghiêm 50
19 Nguyên Nhật Thơ, Nguyên Quảng Hoa 500
20 Nguyên Chánh 50
21 Gđ. Quảng Từ Tâm 5,000
22 Nguyên Nhật Thường 500
23 Trang Thị Hạnh (Quảng Tịnh Tâm) 1,000 Canada
24 Huỳnh Trinh (Quảng Diệu Nguyên) 1,000 USdls
25 Nguyên Như 50
26 Bùi Hông Tráng 30
27 Nguyên Tân, Nguyên Thảo 100
28 Lê Phúc Truyền pd Lệ Đăng 100
29 Lê Thị Ngọc Diễm pd Diệu Viễn 50
30 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 50
31 Nguyễn Xuân Mỹ Linh 20
32 Ngô Thị Mỹ pd Thanh Hảo 50
33 Cụ Bạch Vân 50
34 Nguyễn Văn Tuấn & Lý Văn Vinh 500
35 Canerom Loi 50
36 Lê Thị Bạch Vân 60
37 Lê Minh Tâm 200
38 Trần Công Lý 150
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39 Mai Thị Phiến pd Đức Ngọc 100
40 Trần Thị Phấn 50
41 Nguyên Trâm 50
42 Trần Thị Trà & Diệu Kính 100
43 Quảng Niệm 50
44 Lý Thị Nga 50
45 Lê Công Đán pd Minh Dũng 100
46 Hà Hồngg Lệ 40
47 Quảng Tâm 50
48 Diệu Đức 50
49 Võ Thị Trung Nguyên 100
50 Nguyễn Phúc Hải 50
51 Nguyễn Thị Ngọc Dung 50
52 Nguyên Ngộ Tâm 100
53 Nguyễn T. Ngọc Dung pd Thiện Trí 150
54 Đồng Túy 50
55 Diệu Chơn 50
56 Hương Ngọc 100
57 Nguyên Hải 50
58 Quảng Diệu Hòa 100
59 Tâm Quang 100
60 Nguyên Giác & Thục Hà 300
61 Nguyễn Thị Sỹ 100
62 Tâm Từ & Diệu Thanh 100
63 Diệu Hữu 100
64 Nhật Hải 50
65 Pt. Chùa Minh Quang 100
66 Pt. Chùa Minh Quang 100
67 Sư Cô Linh Thuận 200
68 Diệu Trí 100
69 Jessica Ngọc Dung 100
70 Diệu Hồng 100
71 Quách Thị Kim pd Diệu Ngọc 200
72 Nghiêm Văn Lâm 100
73 Phan Thị Lót 200
74 Thiện Anh Lạc 200
75 Diêu Ánh 100
76 Tâm Tuệ Hạnh 50
77 Nhật Tươi 200
78 Hiền Hỷ 50
79 Khánh Hương 50
80 Nguyên Đa 50
81 Võ Thị Huỳnh Hoa 20
82 Chúc Diệu 50
83 Nguyên Nhật Huyền 40
84 Hồng Ngọc 30
85 Lươn Quảng Ginh 100
86 Diệu Hiền & Tâm Quang 100
87 Gđ Hồng Hạnh 500
88 Dì Mười- Ngọc Hoa, Nguyên Nhật Khánh 1,000
89 Dì Bảy Diệu Phước 400
90 Nguyễn Văn Kiết 200
91 Quảng Pháp Ðăng, Quảng Tịnh Duyên 200
92 Hồng Phước Minh 50
93 Nguyên Thiên Hạnh 100
94 Nguyên Thiện Bảo 50
95 Sư Cô Hạnh Nguyên 200
96 Bùi Vân Anh 50
97 Diệu Hòa 100
98 Gđ Đức Nghiêm 1,000
99 Diệu Hiếu & Quảng Nguyên Hoa 500

Nếu Hạ Lạp trang nghiêm đời Tu 
sĩ, Thì An Cư là năng lượng Bồ đề
Tăng hoà hợp chính nơi chốn quay 
về, Tâm thanh tịnh giúp chúng 
sanh an lạc
Khi đức Phật còn tại thế, mỗi khi 
giao mùa Xuân sang Hạ, những 
cơn mưa nặng hạt, sen trong đầm 
đua nở, bậc Khất sĩ tìm chốn An 
Cư. Tăng Già câu hội lại một nơi 
để trau dồi Giới Định Tuệ trong 
3 tháng, truyền thống đó trải qua 
gần 3 ngàn năm, vẫn được truyền 
thừa mãi cho đến ngày nay. Tại 
Úc Châu hàng năm, Giáo Hội đều 
tổ chức khóa An Cư cho Tăng Ni 
vào mùa Đông, thay mùa kiết Hạ 
theo truyền thống Việt Nam. Vì 
là mùa holiday, thuận theo thời 
gian nghỉ đông của học sinh để 
tiện việc hộ trì Tam Bảo của quý 
vị Phật tử tại gia, phần thì trông 
hộ Chùa để quý Chư Tôn Đức 
(CTĐ) đi An Cư, phần thì cùng 
tham gia khóa tu học 10 ngày với 
CTĐ, có vị còn hướng dẫn cả gia 
đình mình về Chùa để phát tâm 
công quả, hộ trì Trường Hạ.
Do điều kiện hoàn cảnh xã hội 
khách quan, nên khóa An Cư diễn 
ra trong 10 ngày, nhưng tâm niệm 
An Cư, vẫn thúc liễm thân tâm 
trọn 90 ngày tịnh tu Giới Định 
Tuệ tại từng trụ xứ. Đó cũng là 
hành trang của sự hòa hợp, thống 
nhất chí nguyện hoằng pháp lợi 
sanh nơi xứ người. Tùy duyên hóa 
độ, mỗi năm thay đổi địa điểm 
kiết giới, mong cho Duyên Bồ Đề 
gieo khắp Úc Châu. Đã 14 kỳ An 
cư trước đây được tổ chức tại các 
nơi: 1/ Chùa Pháp Hoa, SA (2000), 
2/ Chùa Pháp Bảo, NSW (2001); 
3/ Chùa Linh Sơn, Vic (2002); 4/ 
TVVạn Hạnh (ACT, 2003); 5/ TV 
Quảng Đức, Vic (2004). 6/ Chùa 
Phổ Quang, WA, (2005); 7/ Chùa 
Pháp Bảo, NSW, lần thứ 2 (2006); 
8/ Chùa Pháp Hoa, SA (2007); 9/ 
Chùa Linh Sơn, lần 2 (2008); 10/ 
Chùa Pháp Bảo, NSW, lần thứ 

3 (2009), 11/ TV Minh Quang, 
NSW (2010); 12/ TV Quảng Đức, 
lần thứ 2 (2011); 13/ Tu Viện Vạn 
Hạnh, lần thứ 2 (2012); 14/ Thiền 
Viện Minh Quang ở Sydney lần 
thứ 2 (2013). Và năm nay, tại TV 
Quảng Ðức sau khi xây dựng xong 
Tăng Xá, Tháp Tứ Ân, mặc dầu 
vài hạng mục công trình quanh 
Chùa vẫn còn đang thực hiện, 
nhưng nhị vị Thượng Tọa (TT) 
chánh phó trụ trì rất hân hạnh 
khi được Giáo Hội giao phó trọng 
trách tổ chức Khóa An Cư lần thứ 
3, diễn ra từ ngày 01/07/2014 đến 
11/07/2014.
Với tinh thần trách nhiệm cao, 
khâu chuẩn bị thật chu đáo mà 
sự thỉnh mời lại càng thân thiện, 
thiết lập mối quan hệ thật gắn 
bó, thâm tình. “Tâm như thái hư, 
lượng châu sa giới” cho nên, dù 
thời tiết khắc nghiệt, trời đã lạnh 
trên dưới 10 độ C, lại thêm mưa 
cộng gió buốt nữa mà chư tôn 
Hòa Thượng (HT) chư Thượng 
Tọa (TT) Đại đức (ĐĐ) Tăng 
Ni vẫn quy tụ về đông hơn các 
mùa An Cư trước. Quý Phật tử 
(Đạo hữu (Đh)) cùng trở về tùng 
Hạ 10 ngày. Bữa ăn chiều ngày 
30/06/2014 trong không khí thắm 
tình đạo vị để 7:00 PM bắt đầu 
buổi họp trù bị tiền An Cư, cung 
an Chức Sự được thành tựu viên 
mãn.
Ban chức Sự Hạ Trường gồm: 
Chứng Minh: HT Thích Huyền 
Tôn . HT Thích Như Huệ. HT 
Thích Bảo Lạc. Thiền Chủ: HT 
Thích Như Huệ. Phó Thiền Chủ: 
HT Thích Bảo Lạc. Hóa Chủ: TT. 
Thích Tâm Phương. Ban Giám 
Luật: TT Bổn Điền, TT Thích 
Nguyên Trực, Ni Sư Đồng Liễu, 
Ni Sư Thích Nữ Như Tuyết. Kiết 
giới trường: TT Nguyên Trực. 
Thọ tự tứ nhơn: HT Thích Huyền 
Tôn . HT Thích Như Huệ. Ban 
Giáo Thọ:  HT.Thích Quảng Ba, 
HT. Thích Trường Sanh. Ban 

Khai Thị: HT. Thích Huyền Tôn, 
HT Thích Như Huệ, HT Thích 
Bảo Lạc, HT.Thích Quảng Ba, 
HT.Thích Trường Sanh, HT. 
Thích Minh Hiếu, TT Bổn Ðiền, 
TT Thích Nhật Tân, TT Thích 
Tâm Phương. Ban Giáo Thọ 
1 (Lớp Tăng Ni): HT Thích Huyền 
Tôn, HT Thích Như Huệ, HT 
Thích Bảo Lạc, HT Quảng Ba, HT 
Trường Sanh, HT Minh Hiếu, TT 
Bổn Ðiền, TT Nguyên Trực, TT 
Tâm Minh, TT Tâm Phương. Ban 
Giáo Thọ 2 : (dạy Luật Sa Di) : ĐĐ 
Đao Hiển, ĐĐ Nhuận Chơn. Ban 
Giáo Thọ 3: (giảng pháp cho Phật 
tử buổi tối): HT Trường Sanh, HT 
Minh Hiếu, TT Nguyên Trực, TT 
Như Ðịnh, TT Nguyên Tạng, TT 
Giác Tín, TT Thông Triết, ÐÐ Ðạo 
Nguyên, ÐÐ Viên Tịnh, Ni Trưởng 
Chơn Ðạo, Ni Sư Như Tuyết, Ni 
Sư Chân Kim, Ni Sư Viên Thông, 
SC Chúc Học, SC Nguyên Khai, SC 
Nhật Liên, SC Ðạo Hỷ….Về tham 
dự khóa An Cư năm nay gồm: 74 
vị, trong đó: 37 vị Tỳ Kheo Tăng 
( 7 vị Hoà Thượng, 13 vị Thượng 
Tọa, 17 vị Đại Đức); 33 vị Tỳ Kheo 
Ni ( 1 vị Ni Trưởng, 7 vị Ni Sư, 25 
Sư Cô); 1 vị Thức Xoa Ma Na Ni, 
1 Sa Di, 2 Chú Tiểu Tăng. Và trên 
100 vị Phật tử xa gần đăng ký tùng 
Hạ.
Chương trình tu học mỗi ngày 
tại Trường Hạ như sau: 5.45am 
thức chúng tọa thiền, 6.am công 
phu khuya Lăng Nghiêm và nghe 
lời khai thị; 9.30-11am: thọ trì 
Ðại Bi Sám Pháp và thuyết giảng, 
trong thời gian này chư Tăng Ni 
có lớp “Hội Thảo Hành Trì Giới 
Luật” ; 11.45am: cúng quá đường 
và kinh hành niệm Phật; 2.30pm: 
Thọ trì Lương Hoàng Sám; 4.45: 
Công phu chiều Mông Sơn Thí 
Thực; 7.pm: thời Kinh Tịnh Độ; 
7.30pm đến 9pm: lớp Tăng Ni 
(nghe Hội Thảo Tăng Ni tại Bát 
Nhã Ðường, bàn về Phật sự, giáo 
lý, nghi lễ...) Phật tử tại gia nghe 
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pháp tại Chánh Điện (thời pháp 
này có truyền âm trực tiếp vào 
Room Paltalk “PhatPhap Nhiem 
Mau” trên internet để chia sẻ với 
Phật tử khắp nơi trên thế giới); 
9.30 đến 10.pm hô canh tọa thiền. 
10.30pm chỉ tịnh.
Ban chức Sự Trường Hạ điều 
hành sinh hoạt như sau: Phân 
công tiểu Ban Nghi Lễ 5:00 AM 
lắc linh thức chúng; 5:45 AM hô 
chuông tọa thiền; 6:00AM dẫn 
chúng công phu Lăng Nghiêm. 
Sau đó, cung thỉnh Chư Tôn Hòa 
Thượng, Chư Thượng Tọa khai 
thị vào mỗi buổi sáng khoảng 10 
phút sau thời công phu. Ban hành 
đường được phân chia từng việc 
cho từng ngày trong sự hòa hợp 
tứ chúng Chư Tăng, Chư Ni và 
Phật tử cùng hoan hỷ tham gia. 
7:30 AM tiểu thực sáng, Thượng 
Tọa Hoá Chủ có lời vấn an sức 
khỏe CTĐ và hành giả An Cư, 
sau đó thông báo sự hỷ cúng tịnh 
tài phẩm vật của CTĐ Tăng Ni và 
quý Phật tử xa gần cùng nêu lên 
phương danh trai chủ, đơn vị hỷ 
cúng trai phạn trong ngày. Chuyển 
sang phần thông báo sinh hoạt 
động tu học trong ngày do HT 
trưởng Ban giáo thọ thỉnh mời và 
phân công. Lúc 9:00 – 11:00 AM 
có hai phần:1/ Chư Tôn Đức Tăng 
Ni vân tập Bát Nhã đường để thảo 
luận chuyên đề tu học. 2/ Phật tử 
được hai vị Giảng Sư hướng dẫn 
trì tụng Đại Bi Sám Pháp và pháp 
thoại tại Chánh Điện.
Quả đường được diễn ra vào lúc 
11:45 AM tại Trai Đường trang 
nghiêm thanh tịnh. Mọi Phật 
sự như pháp, như luật khi xuất 
chúng, nhập chúng.v.v.. đều đến 
trước Đại chúng tác bạch trước 
khi cúng Quá đường. Khi thọ 
thực xong, đại chúng kinh hành 
niệm Phật đến Chánh điện, phục 
nguyện hồi hướng phước lành 
cho trai chủ được ân triêm lợi lạc.
Sau thời an tức, 2:30 PM là thời 
sám Lương Hoàng của hành giả 
An Cư. 4:45 PM cử hai vị hành giả 
cùng quý Phật tử An cư Công Phu 

chiều, thí thực Cô hồn. 5:30 PM 
là pháp Dược thực giúp hành giả 
vượt qua sự chướng ngại của thân 
tứ đại.Hành giả vân tập Đại Hùng 
Bảo Điện lúc 7:00 PM để bắt đầu 
thời tụng kinh tối trong khoảng 
30 phút; tiếp đến là Pháp thoại 
do hai vị Giảng sư (do chư Tăng 
hoặc chư Ni) đảm trách, thuyết 
giảng cho Đạo Tràng Phật tử. 8:00 
– 9:00 PM là hội thảo Tăng Ni tại 
Bát Nhã đường. An ổn tinh thần 
và cũng để nghiệm lại một ngày 
tu học là 30 phút ngồi thiền tại 
Chánh Điện lúc 9:30 PM. Kết thúc 
một ngày an lành tu học là giờ chỉ 
tịnh 10:30 PM, để bảo đảm sức 
khỏe trong thời gian tu học nên 
giờ chỉ tịnh thì tất cả Đại chúng 
đều giữ thanh tịnh tuyệt đối.
Sáng ngày 01/07 sau thời công 
phu khuya là lễ tác pháp An Cư. 
Hình ảnh hai vị Hòa Thượng trên 
80 tuổi (HT Tăng Giáo Trưởng 
thượng Huyền hạ Tôn 87 tuổi, 
HT Hội Chủ kiêm Thiền Chủ 
thượng Như hạ Huệ đã 82 tuổi) 
trang nghiêm thực hiện như luật, 
như pháp đảnh lễ quỳ thẳng tác 
pháp làm cho Đại chúng vô cùng 
hoan hỷ xúc động. Sau đó toàn 
đại chúng, lần lượt từng 3 vị đãnh 
lễ tác pháp An Cư dưới sự chứng 
minh của hai vị Hoà Thượng 
Trưởng Lão. Vào buổi chiều một 
hình ảnh rất đẹp khác lại diễn 
ra, khi toàn đại chúng sau thời 
thọ trì Lương Hoàng Sám xuống, 
thấy nhị vị Hoà Thượng Trưởng 
Lão, cầm tay nhau đi thung dung 
một cách hoan hỷ dạo quanh trai 
đường, nhắc cho toàn đại chúng 
luôn nhớ rằng hãy Thanh Tịnh, 
Hoà Hợp, Hiểu và Thương nhau 
thì niềm An Lạc sẽ hiện diện.
Sáng ngày 02/07 sau thời công 
phu khuya là lời khai thị “vô cùng 
lợi lạc” của đại lão Hòa Thượng 
thượng Huyền hạ Tôn Tăng giáo 
trưởng. Lời khai thị về Giới Luật 
của Thanh Văn và Bồ Tát trong 
câu chuyện giữa Ngài Ưupali và 
Bồ Tát Văn Thù. Giúp đại chúng 
tư duy về giới luật để khéo léo ứng 

xử với nhau trong 10 ngày tịnh tu 
an lạc. Tiếp lời khai thị ngày 03/07 
là HT Hội Chủ kiêm Thiền Chủ 
thượng Như hạ Huệ, nhắc nhở 
Đại chúng về sức mạnh của sự 
đoàn kết, hòa hợp. Ngày 04/07 là 
HT phó Thiền Chủ thượng Bảo hạ 
Lạc với nội dung “Tình Đạo” để 
khai thị giúp cho Đại chúng cảm 
thông, gần gũi tương trợ nhau 
hơn, nương tựa vào Tăng Đoàn 
để tăng thêm Đạo lực, Đạo phong 
ngõ hầu thuận duyên xiển dương 
Chánh Pháp trên khắp mọi nơi. 
Ngày 05/07 HT Thích Minh Hiếu 
đã ‘mượn hoa cúng Phật’ để chia sẻ 
cùng Đại Chúng qua hạnh nguyện 
lắng nghe: “...Cái mạnh, đẹp, hay, 
không nằm ở nơi bên ngoài, ở số 
lượng, sự quyến rũ người đến...
mà là ở nội tâm thanh tịnh, ở sự 
sạch hết phiền não tham sân si, ở 
sự giữ được người ở lại... đã giúp 
cho Đại chúng có cơ hội “Phản 
quan tự kỷ” hầu tìm ra lối thoát 
cho sự bết tắc tìm người kế vãng 
khai lai v.v...Mỗi ngày đại chúng 
được nhấm trọn dòng sữa pháp 
ngọt ngào đầy từ bi và tuệ giác của 
Chư Tôn Đức truyền trao.
Sự gia trì của Chư Phật, Bồ Tát, 
Long Thiên Bát Bộ, Hộ Pháp cộng 
thêm sự cầu nguyện của Chư 
Trưởng Lão HT, Chư Tôn HT, TT, 
ĐĐ, Tăng Ni cùng sự nhất tâm 
của Tịnh Nghiệp Đạo Tràng An 
Cư và khoảng 500 đồng hương 
Phật tử về tham dự, cảm ứng 
lòng thành của nhị vị Trụ Trì và 
Phó Trụ Trì. Sáng ngày 06/07 trời 
quang mây tạnh sáng tỏ hẳn lên, 
những cơn mưa lạnh buốt giá đã 
tạm ngừng, để trợ duyên cho buổi 
lễ quan trọng: An Vị Tôn Tượng 
Phật A Di Đà Lộ Thiên và sự góp 
lực của các Phật cảnh trong khuôn 
viên. Phật sự đó không ngoài mục 
đích để cho Phật Tử gần xa chiêm 
bái nguyện cầu, trang nghiêm đạo 
tràng và cũng là giới thiệu Văn 
hoá Phật giáo Việt Nam cho người 
bản xứ, cũng như để cho người 
Việt tha hương chúng ta, cảm 
nhận được tình cảm thân quen 

của quê hương. Tục ngữ có câu “ 
Mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp 
sống muôn đời của tổ tông” là vậy! 
Đặc biệt là lễ Tấn Phong Tân Trụ 
Trì và lễ Cầu nguyện Thế Giới 
Hoà Bình, quê hương Việt Nam 
giữ vững được sự toàn vẹn lãnh 
thổ và thoát khỏi sự xâm lăng 
bành trướng của Trung Quốc 
với rất nhiều trân trọng và đầy 
cảm xúc. Thượng Toạ Thích Tâm 
Phương có công đức khai sơn và 
suốt hơn 20 năm dày công xây 
dựng cơ đồ Tu Viện Quảng Đức, 
đã cơ bản hoàn thành mọi sở 
nguyện. Giờ đây, đầy đủ duyên 
lành có người kế vị, với bệnh 
duyên Thượng Toạ quyết định 
lui về hậu liêu tịnh dưỡng, trao 
truyền Ấn Tín cho Bào Đệ cũng 
là Pháp Đệ là Thượng Toạ Thích 
Nguyên Tạng đảm trách sứ mệnh 
Trụ Trì. Người có đạo phong đạo 
lực, bao dung, khiêm cung, thân 
thiện, biết nhìn người gởi việc, 
để tiếp tục sứ mệnh Truyền Đăng 
Tục Diệm, gìn giữ Pháp Tạng của 
Như Lai và xây dựng ngôi nhà 
Phật Pháp mỗi ngày một phồn 
vinh nhiều lợi lạc nơi xứ người. 
Dưới sự chứng minh của Chư 
Trưởng Lão Hoà Thượng và thần 
lực của Đại Tăng, trước toàn thể 
Đại chúng, Thượng Toạ Nguyên 
Tạng đã dâng lời phát nguyện: 
“Được đón nhận trọng trách này 
con cảm thấy mình rất vinh hạnh, 
nhưng trong lòng không khỏi lo 
lắng, bởi thiển nghĩ rằng bản thân 
con tài hèn phước mỏng, mà trách 
nhiệm và cương vị của vị trụ trì thì 
quá lớn lao. Tuy nhiên, với truyền 
thống “Truyền đăng tục diệm”, “Kế 
vãng khai lai”,“Trụ Pháp Vương 
Gia, Trì Như Lai Tạng” và với tâm 
nguyện “Hoằng pháp là nhiệm vụ, 
lợi sanh là lẽ sống” nên từ hôm nay 
chúng con cùng với hàngPhật tử 
tại gia ở địa phương này là những 
người gìn giữ gia tài Pháp bảo của 
Như Lai, nguyện sẽ hành trì và 
nỗ lực làm cho gia bảo Già Lam 
Quảng Ðức luôn được cửu trụ 
mãi trên thế gian này. Nhân đây, 

bản thân con và toàn thể quý Phật 
tử Tu Viện Quảng Ðức (TVQĐ) 
thành tâm tri ân công đức của 
TT Thích Tâm Phương, người đã 
khai sơn, tạo dựng và chăm lo cho 
TVQÐ trong hơn 20 năm qua. 
Ngài đã vượt qua không biết bao 
nhiêu gian lao khổ nhọc, từ trại 
tỵ nạn Mã Lai giữa thập niên 80, 
rồi những năm tháng đầu định cư 
tại Melbourne, Ngài đã hun đúc 
chí nguyện, hoài bảo, với không 
biết bao nhiêu công sức, mồ hôi 
và nước mắt, để tạo dựng lên ngôi 
Phạm vũ này. Đã đến lúc Ngài cần 
nghỉ ngơi, tịnh dưỡng để hành trì 
pháp tu an tịnh tâm hồn, tuy nhiên 
ngôi Già Lam này không thể thiếu 
vắng hình bóng thân thương, lời 
dạy dỗ tận tình của Ngài được. 
Chúng con thành tâm cung thỉnh 
Ngài lên ngôi vị Viện Chủ TVQÐ, 
giữ vai trò cố vấn cho mọi Phật sự 
để TVQÐ tiếp tục phát triển dưới 
ánh hào quang của Chư Phật”.
Sau lời phát nguyện là Đạo Từ, 
Giáo Từ của Chư Tôn Trưởng 
Lão HT với những lời chia sẻ, 
tán dương công đức và sách tấn, 
chúc mừng nhị vị TT cựu và tân 
Trụ trì nhiều sức khỏe, đạo lực 
vuông tròn. Chúng tôi cầu chúc 
vị Tân trụ trì “chân cứng đá mềm” 
luôn xứng đáng là bậc trưởng tử 
“Tác Như lai sứ, hành Như lai sự” 
lợi ích nhiều hơn cho Phật tử nơi 
đây. Buổi lễ hành chánh khép lại 
trong không khí trang nghiêm vô 
cùng hoan hỷ, đầy tình đạo vị, âm 
hưởng vẫn còn vươn trong lòng 
rất nhiều huynh đệ muốn chia sẻ 
với nhị vị TT chánh phó Hóa Chủ 
hạ trường.
Ấn tượng nhất là Lễ An Vị tôn 
tượng Phật A Di Đà lộ thiên giữa 
không gian đẹp trời, mùa đông 
lạnh buốt thoang thoảng những 
làn gió lùa qua như đang muốn 
phá tan sự ấm áp của Đạo Tình 
đang keo sơn gắn chặt. Nhưng với 
lòng thành kính của Đại Chúng 
dâng lên Phật đà, cùng với sự 
nhiếp tâm của 3 vị Đại Lão Hòa 
Thượng đã “sái tịnh” quanh tôn 

tượng đức Phật A Di Đà. Bước 
chân của quý Ngài hòa trong âm 
điệu trầm hùng của thần chú Đại 
Bi đã làm cho lòng người như ấm 
lại trong niềm hoan hỷ vô biên, 
cái lạnh không đủ sức làm cho 
lòng hành giả phân tâm. Quả thật, 
nếu không có động lực của sự hòa 
hợp, của Đạo Tình thiêng liêng thì 
chắc chắn không thể đứng giữa 
cái lạnh giá buốt trong khoảng 
thời gian 20 phút hành lễ. Nghĩa 
cử cao đẹp ấy, tỏa sáng trong mỗi 
hành giả An Cư. Sự quan tâm, hỗ 
trợ của CTĐ cho mọi công tác 
Phật sự dù là của Giáo hội hay của 
từng cá nhân nơi bổn tự. Hình 
ảnh đó là bài học quý báu, sách 
tấn Đại chúng dấn thân hành đạo, 
không nề khổ cực không ngại 
gian lao, các Ngài tuổi cao sức yếu 
đã hết mình vì Phật sự như thế thì 
đại chúng còn nao núng gì!
Sau buổi lễ An vị là giờ Quá 
đường Ngọ trai, TT Tân trụ trì 
thiết lễ Cúng dường Trai Tăng cầu 
cho Phật sự của TVQĐ ngày càng 
thuận duyên, phát triển nhiều hơn 
nữa. Và để cho hàng Phật tử được 
cộng duyên gieo trồng phước 
mọn hồi hướng cho Cửu Huyền 
Thất Tổ người đã khuất được siêu 
thăng, người hiện tiền được bình 
an thơ thới và còn mang nhiều lợi 
ích cho vô số loài hữu tình khác. 
Ban tổ chức cung thỉnh HT Thích 
Huyền Tôn và Ban Kinh Sư (TT 
Tâm Minh, TT Như Ðịnh, TT 
Phổ Hương, ÐÐ Nhuận Chơn, 
ÐÐ Viên Trí, ÐÐ Viên Tịnh, ÐÐ 
Thanh Hương, ÐÐ Ðạo Hiển) cử 
hành đại lễ Chẩn tế Bạc độ Cô 
hồn, CTĐ trang nghiêm trong 
đại phục “Đại Y” rực rỡ, Đạo lực 
uy nghi tỏa sáng, nương oai thần 
Tam Bảo và năng lực An Cư kiết 
giới của Đại Tăng mà chúng sinh 
ân triêm lợi lạc.
Đã trải qua 10 ngày tịnh tu, hành 
giả An Cư cũng đã nghe được 
các buổi Thảo luận đầy ý nghĩa 
của CTĐ Tăng Ni, mang đến sự 
cảm thông trong hoàn cảnh sống, 
chia sẻ những khó khăn trong 

86 87Q U A N G  D U C
 M o n a s t e r y
w w w . q u a n g d u c . c o m

Q U A N G  D U C
 M o n a s t e r y

w w w . q u a n g d u c . c o m

 phatgiaoucchau.com Kyû Yeáu Tröôøng Haï Quaûng Ñöùc

http://10.pm





	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack



