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Lời Ngỏv
ập kỷ yếu mừng thọ 66 của Thượng-Toạ Thích 
Từ-Lực được thực hiện bởi một nhóm anh 
chị em Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử với 
sự cộng tác của quý thân hữu và môn đệ của 

Thầy.  Đây là món quà tinh thần chúng con thương kính 
dâng lên Thượng tọa. Xa lộ 66 là xa lộ đầu tiên của nước 
Mỹ nối kết từ thành phố Chicago của tiểu bang Illinois 
đến thành phố Santa Monica của tiểu bang California. 
Như Xa lộ 66, Thầy là một chiếc cầu nối kết những sự 
cảm thông, sự thương yêu mến nhau giữa mọi người.

Khi lật từng trang kỷ yếu này, chắc quý vị sẽ thấy tâm tư 
tình cảm của quý vị dành cho Thầy in bóng đâu đó trong 
các câu chữ, vốn bị giới hạn không thể nào diễn tả hết 
được tấm lòng chúng ta đối với Thầy. 

Tập kỷ yếu nhỏ này được chia thành 4 phần với các bài 
viết từ quý Thầy, quý Sư cô, quý anh chị trong GĐPT, 
quý bác, quý cô chú đã và đang cùng đi chung con đường 
phụng sự Đạo Pháp và nhân sinh với Thầy. Bốn phần 
của sách là:

• Đôi Nét về Thầy - Giới thiệu về Thầy và những chia 
sẻ của Thầy về kỷ niệm, về trải nghiệm cuộc sống, và 
về hoài bão cho tương lai. 

• Tình Huynh Đệ - Sưu tập các bài viết, những lưu ảnh 
trên đường hoằng hóa của chư tôn đức Tăng Ni với 
Thầy.

• Kết Nối Cộng Đồng - Sưu tập các bài viết, những lưu 
ảnh kết nối giữa Thầy, các tăng thân, và các thiện tri 
thức khắp nơi.

• Áo Nhật Bình Lam - Ghi lại nhiều kỷ niệm và cảm 
tưởng với Thầy Cố Vấn Giáo Hạnh của hơn ba thế hệ 
huynh trưởng đoàn sinh GĐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Hơn 40 năm ở xứ người, gần 40 mùa Hạ Lạp, chí nguyện 
và hành động theo phương trời cao rộng của Thầy ghi 
dấu ấn khắp nơi. Chúng con ước gì có thể hiểu và thấm 
hết được tâm tư tình cảm của từng cá nhân dành cho 
Thầy qua từng câu từng chữ, mới thấy được “a lasting 
legacy” trong 66 năm qua. Thành tựu đó không phải là 
bằng cấp, địa vị xã hội, chùa to, đất rộng hay các mối 
quan hệ với người nổi tiếng, mà đó chính là nụ cười từ ái 

và vòng tay yêu thương của Thầy với các đệ tử, với tăng 
đoàn, với các cô chú bác Phật Tử xa gần, với anh chị 
em GĐPT, Trại Tỉnh Thức, Bodhi Youth of America, và 
nhiều tăng thân từ miền Đông sang miền Tây nước Mỹ. 

Ai tiếp xúc Thầy đều cảm nhận được năng lượng bình an 
từ suối nguồn yêu thương của Thầy.

Ai gặp Thầy đều xúc động trước hình ảnh một vị tăng 
sĩ Phật Giáo khiêm cung, từ ái, mỗi vái chào mọi người 
đều trân trọng và chân thành khi gặp mặt cũng như khi 
chia tay.

Ai đọc sách của Thầy đều thấy lòng mình lắng lại với 
nhiều suy gẫm trước văn phong nhẹ nhàng, trôi êm đềm 
trong dòng suy nghĩ của Thầy, tha thiết như các câu vọng 
cổ Thầy thích hát cho chúng con nghe.

Ai tìm hiểu con đường hành hoạt của Thầy sẽ thấy được 
một tầm nhìn rộng mở, tinh thần “tứ hải giai huynh đệ”, 
hạnh Bồ Tát Bất Khinh đã từng bước đi vào sự nghiệp 
hoằng hoá của Thầy.

Hơn 40 năm qua, Thầy đã làm “tốt Đạo đẹp Đời” và 
cái đẹp cái tốt đó tăng lên ngàn lần lớn lao hơn nữa khi 
chúng con thấy được từng bước chân vững chãi thảnh 
thơi của quý đệ tử xuất gia do Thầy nuôi dưỡng. Quý đệ 
tử truyền nhân của Thầy may mắn vô cùng, được hướng 
dẫn từ một vị Thầy thực sự “made-in-USA” – tu sĩ Phật 
Giáo cho quốc gia Hoa Kỳ. Chắc chắn truyền nhân của 
Thầy sẽ chung bước, tiếp bước Thầy đi xa hơn trên con 
đường hoằng pháp.

Tập kỷ yếu mừng thọ 66 năm của Thầy mang một ý 
nghĩa đặc biệt, đó là lời nguyện hứa nối gót chân Thầy, 
đem niềm vui, hy vọng và thương yêu đến với mọi người. 
Chúng con nguyện cầu chư Phật chư Bồ Tát gia hộ cho 
Thầy luôn khỏe mạnh, dìu dắt chúng con cùng đi trên 
con đường hướng tới phương trời cao rộng.

Xin trân trọng giới thiệu tập kỷ yếu này cùng các đọc giả. 

Ban Biên Tập
Hayward, California
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his special publication celebrates Venerable 
Thích Từ Lực (Thầy)’s 66th birthday.   We, a 
group of Thầy’s students, produced this book 
as a present for Thầy to express our gratitude 

and appreciation for his compassionate dedication to the 
community and the positive impact he has made to our 
lives and to others, each and every day.   This book was 
made possible with the enthusiastic collaboration and 
contribution of Thầy’s friends and disciples. 

Readers might note a special reference to Route 66 
throughout this book.  Route 66 was the first highway 
which connected the East and West of the United States, 
starting from Chicago and ending in Santa Monica.  
Before the highway system was established Route 66 was 
essential for commerce and led to the growth of cities 
along the route.  Similarly, in his 66 years of existence, 
Thầy has been building an essential route to connect 
people to love and understanding. 

This book is organized into four sections as follows:

• About Thầy: a brief introduction of Thầy and his own 
sharings. 

• Sangha-Hood: a collection of writings for Thầy by 
monastics.

• Community Bond: a collection of writings for Thầy 
by lay people, community, and religious leaders. 

• Buddhist Youth Gratitude: a collection of writings for 
Thầy by three generations of Buddhist youth leaders of 
the Vietnamese Buddhist Youth Association (VBYA).

After more than 40 years as a monastic, Thầy’s mission 
and his actions of serving humankind are imprinted 
everywhere. Words cannot express our appreciation of 
Thầy’s 66 years of lasting legacy. 

This book also has a profound meaning for us. It is a 
vow to follow Thầy’s footsteps by bringing happiness, 
hope, and compassion to all those around us.  We pray to 
the Buddhas and Bodhisattvas to bless Thầy with good 
health to allow him to continue guiding us on the path 
to enlightenment.

We humbly introduce this special publication to all 
readers and hope you will enjoy it.  

The Publication Team
Hayward, CA

prologue
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-Thích Từ Lực

“ “Mở rộng cõi lòng để cùng nhau
Siêng năng tu học, bớt tham cầu

Dù cho cuộc sống còn trôi nỗi
Ta cố vươn lên, vượt thảm sầu.



ABOUT 
THẦY

Đôi Nét Về Thầy

1 Kỷ Yếu 66 Năm



Người ta biểu hiện qua sắc thân và qua ký ức của 
chúng sanh. Sự biểu hiện đó lại không có ngã, lại vô 
thường, lại như bóng nhạn in trên mặt nước. Nên 
nói về Thầy mà thật ra là đang nói về những người 
từng tiếp xúc với Thầy. Nói về 66 năm trước mà xem 
như mở đường cho những tháng năm tới. Ngôn từ 
làm sao nói hết được hành trạng của một vị tỳ-kheo 
thực tập đạo tỉnh thức.

Hãy cùng đi ngược dòng thời gian, “Đi Tìm Kỷ 
Niệm” để cảm nhận sự giản dị, khiêm cung và trọng 
tình nghĩa của Thầy. 

Hãy cùng hồi hộp nghe Thầy kể chuyện về “Những 
Chặng Đường Sinh Tử” mà Thầy đã trải qua. 

Hãy cùng và hãy cùng có buổi “Trà Đàm Với Thầy” 
để lắng nghe Thầy chia sẻ về Xa lộ 66 và ước mong 
cho giới trẻ.

Words cannot express our appreciation for Thầy’s 
lasting legacy of 66 years. To learn about Thầy is to 
read in his own words his memories of childhood 
friends from Việt Nam, of those early days of settling 
into the U.S., of those joyful and sad encounters of his 
monastic life, and more.  To learn about Thầy is also 
to read his personal experiences and views on life and 
death, of his trials and tribulations, and how those 
experiences have helped to transform him.  

Thầy’s 66 years is a conduit for many more years to 
come, which will be just as fruitful and full of love and 
understanding.  

Celebrating 66 Years 2



hầy có ba cái không. Không 
phải con nhà giàu. Không 
đẹp trai. Không học giỏi. 
Đọc giả nào không tin và 

bất bình giùm Thầy xin mời đến 
Chùa Phổ Từ kiểm chứng.

Nếu quý vị có cảm tình với Thầy và 
chỉ muốn thấy một cuộc đời hoàn 
hảo thì quý vị sẽ rất thất vọng. Sinh 
ra tại Làng Lương Văn - Huế, từ 
thuở thiếu thời Nguyễn Đức Long 
(thế danh của Thầy) ngoài “ba cái 
không” còn có thêm tính phiêu lưu 
mạo hiểm. Nhiều lần Long bỏ nhà đi 
hoang và lần nào trở về Long đương 
nhiên lãnh đủ những trận đòn thập 
tử nhất sanh. Chưa từ bỏ mộng ngao 
du hải hồ, cậu thiếu nam Long vì 
“hảo ngọt” và “có máu văn nghệ” 
nên đã trở thành đoàn sinh của Gia 
Đình Phật Tử Lương Văn - nơi các 
anh chị Huynh Trưởng đã tưới tẩm 
mầm thương yêu và lý tưởng sống 
đời phụng sự cho Long. 

Đủ tuổi quân dịch, chàng Long đi 
lính, vừa làm tròn nghĩa vụ công dân, 
vừa thỏa chí tang bồng. Năm 1975 
sau khi Việt Nam Cộng Hòa thất thủ 
Miền Nam, Long đi tỵ nạn và định 
cư ở San Francisco. Chú Long ở chùa 
Từ Quang mười năm và xuất gia với 
pháp tự là Thích Từ Lực.

Thầy Từ Lực - cách bà con Phật tử 
nhắc đến Thầy - từng đi học ở San 
Francisco City College và có bằng 
cử nhân từ San Francisco State 
University. Thầy còn hoàn tất thêm 
khóa tu nghiệp Certified Church 
Management Program ở University 
of the Pacific. Qua kinh nghiệm của 
mình, Thầy thường khuyến khích 
những vị tu sĩ đi sau nên theo học 
những khóa học tương tự để việc 
hoằng pháp được vững vàng và có 
kết quả.

Mùa hè năm 1990, Tu Viện Kim 
Sơn tổ chức khóa tu học một tháng 
cho Chư Tăng Ni và Phật Tử. Trong 
Ban Điều Hành/Giáo Thọ bên cạnh 

T

đôi nét về

Thầy
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những vị lão tăng như quý ngài 
Thích Mãn Giác, Thích Hộ Giác... là 
Thầy Thích Từ Lực. Thầy sinh hoạt 
trực tiếp với những người tham dự 
khóa tu mỗi ngày - tương tự như 
Đời Sống Trại của Gia Đình Phật Tử 
vậy. Thầy làm việc rất nghiêm túc và 
đúng giờ. Trong các buổi lễ và sinh 
hoạt đông người, Thầy hướng dẫn 
có lớp lang, rành mạch, ngắn gọn, 
nên đại chúng - có lúc lên đến trên 
trăm người - vẫn có thể rập ràng làm 
theo. Cho đến ngày nay, đó vẫn là 
cách Thầy hướng dẫn hàng Phật tử 
đến chùa học đạo. 

Người xưa nói: “Đời người như 
bóng câu qua cửa sổ”. Thoắt cái mà 
năm nay Thầy đã sáu mươi sáu tuổi. 
Thầy lập đạo tràng nhiều nơi, giảng 
dạy gần như hàng tuần, trực tiếp hay 
qua đài truyền hình. Đề tài Thầy dạy 
thì chắc khó có ai nhớ cho hết. Tuy 
nhiên, là học trò của Thầy thì ít nhất 
phải biết thực tập: sạch sẽ, ngăn nắp, 
và giản dị.

Thầy thường dạy cơm nước không 
cần cầu kỳ nhưng chén bát thì phải 
rửa cho sạch: rửa trong chánh niệm, 
theo dõi hơi thở, tiết kiệm nước, 
nhẹ nhàng không để chén bát chạm 
nhau gây tiếng động lớn và có niềm 
vui khi rửa chén.

Chùa không cần chuông to mõ lớn 
nhưng khi vào chánh điện, thiền 

đường thì giày dép phải sắp xếp ngay 
hàng thẳng lối. Trình bày một tờ thư 
gởi ra phải đâu ra đó, chữ nghĩa và 
khoảng trống phải cân xứng. Có thể 
người khác không để ý, không thấy 
nhưng mình phải thấy.

Y phục thì một mực “nghèo cho 
sạch, rách cho thơm”. Áo quần, giày 
dép, xe cộ, điện thoại... không cần 
mới, không cần hàng hiệu, nhưng đi 
đứng nằm ngồi, cử chỉ nói năng… 
phải tuyệt đối cẩn trọng.  

Từng bước chân còn phải cẩn trọng 
thì việc thu nhận người kế thừa chắc 
hẳn Thầy dành nhiều tâm huyết 
hơn. Hàng đệ tử xuất gia của Thầy 
có vị nay đã là trụ trì của chùa, của 
trung tâm tu học. Đệ tử nhiều thì 
thử thách cũng tăng theo. Thử hình 
dung cảnh Thầy lặng lẽ đứng nhìn 
trăng ở góc sân chùa một đêm gió 
lạnh cũng thấy có lúc nghiệp duyên 
dồn bức Thầy đến rơi nước mắt. 
Câu hát của cô Kelly Clarkson trong 
bài Stronger: “What doesn’t kill you 
makes you stronger”, thật đúng với 
Thầy. Chướng duyên dường như 
càng làm chí nguyện hoằng pháp độ 
sanh của Thầy lớn mạnh thêm. Từ 
tịnh thất nhỏ với tên gọi Trung Tâm 
Phật Giáo Hayward, Thầy đã kiến 
tạo xong Chùa Phổ Từ. Sau đó Thầy 
đã thành lập thêm Trung Tâm Tu 
Học Phổ Trí.

Với những thành tựu thấy được, với 
sự tôn kính mà tập thể Gia Đình 
Phật Tử đặc biệt hướng về Thầy, 
nhưng vẫn không có vẻ “oai” thêm 
chút nào. Thầy vẫn ốm ốm, vẫn nhẹ 
nhàng, vẫn ân cần thăm hỏi, vẫn 
xưng tôi và gọi người đối diện lớn 
tuổi bằng anh, chị, chú, bác, vẫn để 
ý chăm sóc những em nhỏ đến chùa, 
vẫn tặng chút quà cho các bạn học 
sinh, sinh viên để chung vui với họ 
mỗi dịp ra trường.

Cũng như việc học xong trung học 
hay đại học chỉ là mở đầu cho một 
tương lai mới thì chuyện kiến tạo 
xong một đạo tràng, đối với Thầy, 
chỉ là mở đầu cho hành trình mới. 
Ôi! mà mới tới bao nhiêu thì Thầy 
Từ Lực cũng sẽ chỉ thủy chung với 
ba cái NHẤT - theo giọng nói rất 
Huế của Thầy: “Trong đời tôi, bữa 
cơm ngon nhất là bữa cơm Gia đình 
cùng ăn chung giữa đồng ruộng 
trong một ngày gặt hái. Còn giấc 
ngủ ngon nhất là ở giữa rừng sâu 
trên chiếc võng khi đóng quân giữa 
Trường sơn, lúc làm lính trận bảo 
vệ Quê hương. Và giây phút bình an 
nhất là ở một góc phòng trong ngôi 
chùa tại San Francisco khi ngồi thiền 
để nhìn lại chính mình.”

Nhật Quang Đạo
Nguyễn Văn Thành

Celebrating 66 Years 4



ến ngần này tuổi, tôi đã nghiệm ra rằng: 
“Trong đời người việc tử sinh không phải là 
chuyện tao ngộ tình cờ. Việc sống hay chết 
như được đặt định, an bài, cách nhau trong 

đường tơ kẽ tóc. Năm nay đến được tuổi 66, thú thật, tôi 
cũng không ngờ!”

Hồi tưởng, nhiều lần tôi nghĩ mình không tránh được số 
trời, vậy mà lại thoát, và sống cho đến hôm nay. Những 
lần thoát nạn đó, tôi không thể quên, kể cả việc hoảng 
hốt, rụng rời sau lần chết hụt ra sao, tôi đều nhớ rõ.

Lần đầu, năm lên mười, tôi theo các chú nghĩa quân 
đi chơi. Đến một con suối, mấy chú chợt nảy ý, thảy 
lựu đạn xuống 
nước để bắt cá 
về nướng ăn. 
Thấy cá nổi lềnh 
bềnh, tôi ham 
bước xuống vớt, 
không ngờ hụt 
chân xuống chỗ 

nước sâu,  uống nước gần no một bụng mới được anh 
Ký  kéo lên bờ. Đó là lần đầu tiên, tôi cảm thấy thế nào 
là chết hụt.

Lớn lên, đi lính, hai lần tưởng chết trong gang tấc.

Trong một trận đánh ở Quảng Trị, làm y tá trung đội, tôi 
mãi lo cứu cấp, băng bó vết thương cho người bạn mà 
không hay biết đồng đội đã rút lui. Đến khi nghe tiếng lạ 
gần đó mới biết nguy hiểm đã gần kề. Cái sợ bây giờ kể 
lại vẫn còn như vừa mới xảy ra.

Một lần khác xảy ra trong lần chuyển quân qua con suối 
đang chảy mạnh trong mùa nước lũ. Ra giữa dòng thì 

đuối sức, may nhờ 
bạn đồng đội là 
anh Tranh giúp 
đưa vào bờ. Thoát 
chết.

Đ

“

“

Hồi tưởng, nhiều lần tôi nghĩ mình không 
tránh được số trời, vậy mà lại thoát, và 
sống cho đến hôm nay. 

Sinhtử
v

VÀ I  C H Ặ N G  Đ Ư Ờ N G            
 T R O N G  C U Ộ C
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Qua Mỹ thì nhẹ nghiệp hơn tuy không phải là ít xui xẻo. 
May là suốt 40 năm, tôi chưa trải qua nguy hiểm nào 
thập tử nhất sinh. Mấy lần đụng xe, nghe cái rầm, xe 
móp nhưng người thì không hề hấn gì. Còn chuyện gặp 
động đất ở Cali, thì khỏi nói, như “cơm bữa” rồi, không 
ngán lắm. Có lần, ở nội trú trong cư xá đại học tận tầng 
lầu thượng “quiet 13”, đang tắm, bỗng thấy tòa nhà rung 
rinh, hóa ra là động đất, 4 hay 5 chấm gì đó. 

Một buổi đi làm, chân vừa 
bước xuống hầm trạm xe 
BART ở Berkeley, tình 
trạng cũng vậy, đất rung 
rung dưới chân, rồi mọi 
chuyện cũng qua.

Mấy năm trước, bị phỏng 
hai chân, mà vẫn tự trấn 
tĩnh và còn cười được.

Đáng nói là lần ngất xỉu 
sau khi đi hành hương Ấn 
Độ 17 ngày về, không nghỉ 
ngơi đã vội bắt tay làm việc 
nhiều quá nên kiệt sức. 
Được đưa vào bệnh viện 
cấp cứu, sau đó cũng tỉnh 
lại, chưa thấy cái chết diễn 
tiến ra sao, nghĩa là chưa 
gặp cảnh “một mình lên 
đường” giã từ cuộc sống.

Chỉ có một lần nguy kịch 
nhất. Sau cơn bệnh cảm 
kéo dài 2 tuần, người còn 
yếu, lại ham đọc sách đến 
khuya. Hôm sau, vào lúc 
6 giờ rưỡi sáng, tôi thấy 
kiệt sức, cơ thể gần như 
lấy hết sức chống chọi với 
tử thần! Trải qua vài phút 
ngắn ngủi đó, tôi cảm thấy 

cái chết như đang đến gần. Nhưng sau khi toát mồ hôi 
hột, nằm yên thở đều chừng 30 phút, thì thấy khỏe lại 
bình thường.

Chia sẻ với bạn mấy chuyện đó, để hy vọng rằng, chúng 
ta cùng cảm thông là trong đời, ai cũng trải qua việc kề 
cận cái chết một vài lần, trong chiến tranh, trên đường 
vượt biên, hay ở những trường hợp thập tử nhất sinh 

khác. Rồi, nhờ cảm thấy 
cái chết đe dọa, ta mới biết 
trân trọng sự sống. Quả 
thật, sự sống của muôn 
loài, không riêng gì của 
con người, vô cùng quý 
báu, nhiệm mầu. Mọi việc 
trên đời chỉ bắt đầu khi 
có sự sống. Đức Phật dạy 
rằng: sự tu tập, chuyển 
hoá và tiến đến giác ngộ 
đều nhờ vào xác thân giả 
tạm này. Cuộc sống, dù là 
vô thường, tạm bợ, nhưng 
điều cần thiết là đem lại an 
lạc cho mọi người.

Ngẫm lại trong 66 năm 
qua, tôi đã làm được gì 
cho mình và cho đời 
theo như hạnh nguyện? 
Tôi cũng không nhớ hết 
được nhưng chắc chắn 
trong đời, cũng như bao 
người, có vui có buồn, có 
“thiên hà đại địa” vô số 
nhân duyên khác nhau 
cùng họp lại. Có mạng 
Trường lưu thủy, có Thái 
ất độ sinh, có tính nghệ 
sĩ, có niềm vui trong tĩnh 
lặng tâm hồn… và những 
lúc thất vọng não nề, đau 
buồn, thất chí. Bắt chước 
người đi trước, tôi cũng có 

“

“

Chúng ta chỉ cần biết cách ngồi yên, tĩnh 
tâm thôi là hạnh phúc sẽ đến với chúng ta.   
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bài thơ “chứng ngộ” tâm tư như dấu vết của một chặng 
đường quán tưởng

Đêm hôm qua ngồi nghe hơi thở
Lặng yên nhìn trở lại bên trong

Ba ngàn thế giới thong dong
Đông Tây Nam Bắc, đâu không là nhà!

Nói thế, thực ra đây chỉ là cảm nghĩ đơn sơ mà tôi cho là 
đắc ý, trong cái nhìn về con người và cuộc đời mình đã 
trải. Này nhé! các bạn. Chúng ta chỉ cần biết cách ngồi 
yên, tĩnh tâm thôi là hạnh phúc sẽ đến với chúng ta.  Nào 

là thong dong, tự tại. Nào là an vui, thoải mái… cùng 
mọi điều mong muốn khác sẽ diễn ra trước mắt, tương 
tự  ánh nắng ban mai  trong ngày thu sớm, hay hoa hồng 
khoe sắc của buổi đầu xuân, tất cả sẽ  góp thêm ý nghĩa 
và sức sống mới cho cuộc đời vốn dĩ không thiếu gian 
truân.

Điều ghi nhớ là trên con đường hướng về cứu cánh, phải 
nhớ lúc nào cần dừng lại, đừng chạy theo trần cảnh bên 
ngoài, cũng như không thả lỏng, buông lung với những 
manh động bên trong, thì niềm vui sẽ đến. Tôi vẫn nhớ 
lời dạy của chư Tổ:

Nội cần khắc niệm chi công
Ngoại hoằng bất tranh chi đức

Đó là phương pháp tu tập của người tu, có thể phát sinh 
công đức để nuôi dưỡng giới thân huệ mạng cho mình.

Bài thơ trên còn có ý nghĩa của chút hoa trái có được 
trong sự thực tập thiền quán của tôi, sau mười năm ở 
chùa.  Sau buổi ngồi thiền hằng đêm, sáng hôm đó, tôi 
thức dậy, cảm thấy thật bình an trong lòng và đặt bút 
ghi lại.

Những năm sau này, tiếp tục nuôi dưỡng chánh niệm 
trong đời sống hàng ngày, kết hợp với sự hiểu biết về các 
tông phái khác, tôi thấy Phật pháp như biển rộng, trăm 
sông rồi cũng xuôi về biển thôi. Không có sự dị biệt khi 
mình trở về quán chiếu tự tâm, nhìn rõ mọi nhân duyên 
sanh khởi thì “vạn pháp đồng nhất thể ” dưới ánh sáng 
của tinh thần Bát nhã.

Điều này giúp tôi có thêm tứ thơ cho 2 bài thơ nữa:

1. Đêm khuya canh vắng giở từng trang
Bát Nhã Tâm kinh nghĩa rõ ràng
Rằng lẽ thật không: không thật tướng
Giựt mình tỉnh giấc: giấc kê vàng.

2. Từng bước vào nhà cầu
Lòng quyết thực hành câu
“Không nhơ, cũng không sạch”
Cả hai đều nhiệm mầu.

Thật vậy, vạn vật có gì là thực đâu, chẳng khác gì một 
màn kịch mà cuộc đời là sân khấu, hí trường. Khi vui thì 
mình có cảm giác của kẻ đắc thế, thịnh thời. Khi buồn, 
mình là người thất chí, khổ đau. Chỉ cần chuyển tâm, 
thay đổi cách nhìn, ta sẽ là một người hoàn toàn khác 
trong khoảnh khắc.

Suốt một đoạn đường dài, điều tôi luôn luôn kỳ vọng 
vẫn là làm sao cho sinh hoạt của Phật giáo ở xứ người 
có hiệu quả. Làm sao để Phật pháp được xem như một 
phương thuốc chữa trị thân tâm, đem lại an vui cho mọi 
người, mọi giới?  Điều thao thức, mong ước trên đã thúc 
đẩy tôi lập đạo tràng, xây dựng hoạt động gần gũi với 
giới trẻ, với  hy vọng pháp môn “thiền giáo đồng hành” 
sẽ giúp Phật tử ở mọi lứa tuổi, thuộc các thành phần xã 
hội khác nhau, cùng thực tập để chuyển hóa khổ đau, 
giúp gia đình được yên vui, đầm ấm.

Đến năm 40 tuổi, lập chúng xuất gia, tôi phát lời nguyện:

Tuổi bốn mươi tràn đầy sức sống
Đem lòng mình trải rộng muôn phương

Cầu cho Đạo pháp miên trường
Người người bớt khổ, chọn đường xuất gia.

 
Thật sự, tôi hơi lý tưởng, cứ nghĩ, ai cũng thích cuộc 
sống ở chùa, đi tu cho nhẹ nghiệp! Nhưng cũng may, có 
một số đoàn viên GĐPT phát tâm trọn đời theo chánh 
pháp. Tính lại, trong số 16 người xuất gia, thọ giới dưới 
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sự hướng dẫn của tôi, thì có đến 9 người từng sinh hoạt 
trong tổ chức màu Lam thân thương.

Sau nữa, phải thú thật với bạn điều này. Có người thắc 
mắc, vì sao tôi lại chọn năm 66 tuổi để nói lên triết lý về 
sự sống chết của đời người? Sao lại không đợi đến tuổi 
70 như thường tình, để được chúc mừng là đạt đến tuổi 
xưa nay hiếm, “thất thập cổ lai hy”? Với tôi, đạt được 
tuổi nào cũng đáng mừng. Có điều, khi cùng sống hòa 
với mọi người, tôi cũng muốn đưa ra chút riêng tư của 
mình. Chỉ vậy thôi.

Ngoài ra, tôi cũng muốn vui câu chuyện với thế hệ trẻ 
thân mến của tôi. Trước hết, người ta thường xem năm 
16 tuổi là tuổi mộng mơ, lứa tuổi đẹp nhất vì còn hồn 
nhiên, vô tư, ngây thơ. Tôi cũng đồng ý như vậy. Năm 
lên 16 là năm tôi cảm nhận được tình yêu thương nhẹ 
nhàng, lãng mạn nhưng chỉ sáu tháng sau là “giác ngộ” 
liền. Rồi qua kinh nghiệm trong đời, tôi thấy tuổi 66 
cũng có những giá trị riêng, đáng nhớ không kém, khi 
phải trải qua những biến động khôn lường.

Với lại, thêm một ý nghĩa khác khi tôi phát giác con 
đường 66 là xa lộ đầu tiên ở Mỹ được xây dựng năm 1926 
nối liền sinh hoạt của người dân tại nơi xa xôi Chicago, 
Illinois với Santa Monica của tiểu bang California. Đây 
cũng phù hợp với mơ ước của tôi, mong ước được kết 
thân với những người bạn muôn phương trên con đường 
tu học và phụng sự Phật pháp.

Như vậy, tuổi ngọt ngào 16 (sweet sixteen) hay tuổi 66 
cay đắng đã từng (sixty six), đều có nét đẹp riêng, đều 
có ý nghĩa và hoài bão riêng cho mỗi lứa tuổi trời cho. 
Chúng ta hãy tập sống ngay trong giây phút hiện tại, 
tập nhìn sâu để nuôi dưỡng niềm vui cho mình và cho 
người.  Bài thơ dưới đây, bày tỏ phần nào mơ ước đó:

Mở rộng cõi lòng để cùng nhau
Siêng năng tu học, bớt tham cầu

Dù cho cuộc sống còn trôi nỗi
Ta cố vươn lên, vượt thảm sầu.

 
Mở rộng cõi lòng để cùng nhau
Hộ trì Phật pháp được dài lâu
Lo cho tuổi trẻ ngày thêm tiến

Gieo giống Từ bi đạo nhiệm mầu.
 

Mở rộng cõi lòng để cùng nhau
Vui buồn cho đến bạc mái đầu
Thương yêu con cái, lo vun xới

Phước đức lâu bền đến mai sau.

Sau hết là một bài thơ chứa đựng “nhiều điều” tôi muốn 
nói hơn cả. Chỉ có 4 câu thôi. Đúng ra, đây là một bài 
kệ. Bài kệ kiến giải tôi trình lên sư ông Nhất Hạnh khi 

nhận pháp Truyền đăng tại Làng Mai năm 1994. Theo lệ 
thường, vị Giáo thọ được đề cử “nhận đèn” phải trình 
lên Đại chúng phần nào sở học, thân chứng của mình 
dưới hình thức một bài kệ, dài ngắn tùy theo tâm nguyện 
của mình. Tôi nhớ, hai ngày trước, Sư Ông dặn dò mọi 
người và nhắc, “biết gì, nói ra như vậy, đừng suy nghĩ 
nhiều quá mà mất ngủ nghe”. Tôi tiếp nhận lời dạy, và 
nhẹ nhàng nhiếp tâm vào chánh niệm, theo dõi hơi thở, 
trong từng bước chân, vui với giây phút hiện tại trước 
mắt, khi cảm nhận mình đang có bạn, có Thầy cùng tu 
tập bên nhau. Rồi đúng vào lúc  ngồi nghe pháp thoại ở 
thiền đường xóm Thượng, ánh mặt trời ban mai lọc qua 
tấm kính trên trần thiền đường, rạng chiếu xuống người 
tôi. Phút đó, ánh dương như sáng tỏ tri thức và tâm hồn. 
Tia nắng sớm như hòa nhập với nhận thức chớm nở ban 
mai, và bài kệ chắp thành lời:

Một chút nắng nhạt
Rơi trên y vàng

Nguyện khắp nhân gian
Bình an, chánh niệm.

Thú thật, cả cuộc đời, tôi cũng chỉ mong có được chừng 
ấy thôi: bình an và chánh niệm cho mình và cho người.

Giờ đây, nhìn lại hơn sáu mươi năm trôi qua, quả thật, 
có quá nhiều kỷ niệm thân thương, quý báu đã hội tụ, 
làm cuộc sống mình có thêm nhiều ý nghĩa. Những giây 
phút buồn chán, lo âu, nóng nảy, giận hờn từng làm ta 
ngã lòng, thoái chí, hay ngược lại, bao hy vọng, lạc quan 
khiến ta tin tưởng, thương yêu, nói cho cùng, tất cả đều 
giúp làm nên trọn vẹn cuộc tử sinh mà ta đeo đẳng.

Xin nguyện sống đời thiện, làm việc lành và biết ơn tình 
tri ngộ của muôn người, muôn loài. 

Hayward ngày 26 tháng 4 năm 2018
Thích Từ-Lực
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Kỷ Niệm
đi tìm

Quê Nhà
Có những lúc nhìn lại cuộc đời 
của mình, cũng lắm thích thú, nhất 
là với những kỷ niệm đẹp đẽ thật 
không thể nào quên được.

Khi lớn lên ở quê nhà, tôi thích chơi 
với bạn, xem bạn còn thân hơn anh 
em của mình. Nơi đây, xin ghi lại hai 
hình ảnh in đậm nét trong lòng tôi.  
Đó là bạn Hoàng Trọng Đức Duy 
biệt hiệu Duy đen, (còn tôi là Long 
đất) khi sinh hoạt trong Gia Đình 
Phật Tử. Chúng tôi cùng thích cải 
lương, cùng đóng tuồng “Cặp mắt 
Thái tử Câu Na La” trong một mùa 
Phật Đản. Khi nhận thư Bạn ở quê 
nhà gởi sang năm 1998, tôi không 
cầm được nước mắt, phần thương 
Bạn, trong hoàn cảnh gia đình, giờ 
này đùm đề con cái, cuộc sống khó 
khăn, phần nhớ đến những ngày giờ 
vui vẻ bên nhau. Duy viết:

1
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Người thứ hai là anh Dương Quỳnh Ngộ, pháp danh Tâm Hội, hơn tôi mấy tuổi, anh vừa ra 
đi năm rồi. Anh Ngộ mới thật là người bạn thân nhất trong thời niên thiếu của tôi. Không thể 
kể hết những kỷ niệm thân thương, đậm đà, trong đó, phải nói đến sự cảm thông, tương thân, 
tương kính đặc biệt mà chúng tôi có với nhau. Ngày Anh mất, tôi có làm bài thơ tiễn bạn, như 
sau:

BÀI THƠ CHO BẠN, CHO MÌNH
Nhớ ngày anh Dương Quỳnh Ngộ, pháp danh Tâm Hội, mất, 6-10-2017 ở Lương Văn, Việt Nam, 
thọ 69 tuổi.

Bài thơ này tôi viết cho Anh
Khi xác thân Anh vừa nằm yên dưới lòng đất Mẹ
Sau cơn bệnh kéo dài
Sau những ngày trăn trở
Anh đã sống cũng như Anh đã chết
Trong tấm lòng của người con Phật
Biết rằng mình chỉ có một xác thân
Nên đã dành trọn vẹn cho cuộc đời tạm bợ
Sống vui, sống khoẻ, sống trọn đời lành.
Đã có những lúc:
Mình nhìn trời mà than, mà thở
Cũng có khi cùng cất tiếng cười vang
Không sợ khó khăn, chẳng màng gian khổ
Mình đi vào đời bằng con tim rực sáng ánh hào quang
Rằng: Đinh Lý Trần Lê dựng nghiệp trên dãy giang sơn,
Mình đây con cháu nguyện noi gương tiên tổ
Anh hát vang, tôi ngâm bài thơ cổ
Giữa cánh đồng còn thơm mùi mạ mới
Nước sông xanh mãi giữ bóng hình mình.
Nay Anh nằm xuống
Giữa quê hương, với bao nhiêu kỷ niệm, thân tình
Tôi viết lời thơ, nhắc chuyện chúng mình
Như lời cầu nguyện
Cho Anh, cho tôi và cho cả mọi người
Rằng cuộc sống vẫn còn tiếp diễn
Nên tình Anh, lòng tôi, vẫn sáng mãi giữa trời xanh.
Anh đi, tôi ở, tình Bạn của mình
Vẫn mãi mãi
Và luôn luôn sống trong quả tim lành, giữa cuộc đời nay thay mai đổi
Nhưng, Anh biết, lòng mình chẳng bao giờ có chuyện đổi thay
Chúc Anh yên nghỉ, sau khi đã rong chơi xong một kiếp người.
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Trường Học
Khi sang Mỹ tỵ nạn năm 1975, điều 
quan tâm trước hết của tôi là học 
ESL (English as a Second Language) 
để sống còn trên vùng đất mới. Rất 
may mắn, tôi học một lớp ESL do bà 
Bomben dạy. Bà rất tốt bụng, hướng 
dẫn từng câu văn, sửa giọng nói, nhờ 
đó mà tôi có được niềm tin tưởng 
trong việc học của mình. Cũng để tỏ 
lòng biết ơn, tôi cũng đóng góp phần 
mình trong một dịp Giáng sinh, 
bằng cách đứng ra tổ chức ngày vui 
cho cả lớp. Sau đó, Bà gởi cho tôi 
tấm thiệp, mà gần 40 năm, tôi vẫn 
còn giữ đây:

Nhớ lại, sau này khi sinh hoạt với 
những anh chị Giáo thọ trong dòng 
Tiếp Hiện, đạo tràng Mai T hôn 
cũng có chị Cheri Maple, một Đại 
úy Cảnh sát thành phố Madison, 
tiểu bang Wisconsin, cũng có lời 
khuyến khích cho tôi: “Thầy, you 
can do that, and don’t underestimate 
your ability.”  Chị muốn nói đến khả 
năng sử dụng Anh ngữ của tôi. Thú 
thật, dù có học cấp Cao học, môn 
Speech Communications, tôi vẫn 
thiếu tự tin, cho đến khi dự các đại 
hội Phật giáo thế giới, hay sinh hoạt 
với các hội đoàn khác, và khi nhớ 
đến những lời khuyến khích của 
thầy, của bạn, thì lòng biết ơn thật 
sự tràn đầy.

2
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Đạo Hữu
Khi tập tành viết, in sách, tôi cũng 
nhờ sự khuyến khích của nhiều 
người, trong đó có anh chị Phan 
Lạc Tiếp ở San Diego. Hai lá thư 
ngắn mà anh chị viết cho tôi cách 
nhau 20 năm, từ chữ viết tay cho 
đến dùng máy computer, vẫn có tác 
dụng khuyến khích rất mạnh và tốt. 
Từ đó, Chùa đã in được trên 20 tác 
phẩm giúp cho người học Phật có tài 
liệu tham khảo, và riêng tôi, cũng có 
chút niềm vui khi cho ra đời cuốn 
“40 năm ở Mỹ” in năm 2017 nhằm 
chia sẻ vài kinh nghiệm xây dựng cơ 
sở ở xã hội Tây phương.

3
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Xuất Gia
Nhưng sâu xa và đậm nét hơn cả là với chúng Xuất gia, những người cùng tôi đi trên con đường tu học hàng ngày, 
qua cuộc sống đạm bạc ở chùa, với hạnh nguyện “cứu mình, giúp người”. Tôi đón nhận cả vui lẫn buồn. Lá thư ngắn 
của PT để lại cho tôi khi có ý định rời chúng, xa chùa, tôi xem đây là những giây phút buồn nhất trong đời mình.

Bên cạnh đó, cũng may, còn có những giây 
phút đầy ắp tình thầy trò, huynh đệ, với những 
lời thăm hỏi, chúc Tết, mong ước tốt đẹp, vui 
vẻ cho nhau.

Phải chăng, tất cả những dòng chữ, lá thư này, 
phần nào, đã giúp làm nên cuộc sống của mình 
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trên cõi đời. Tôi tin tưởng như vậy. Hôm nay, lục lọi, ghi 
lại nơi đây vài ba lá thư, tấm thiệp viết tay cũng là một 
cách ôn lại một số kỷ niệm đã có mặt trong cuộc đời hơn 
60 năm của mình.           

Thích Từ-Lực

Celebrating 66 Years 14



Trà đàm với Thầyv
Kính xin Thầy cho biết cảm nghĩ của Thầy về Xa lộ 
66 và sự tương quan giữa nó với sinh nhật lần thứ 
66 của Thầy.
Liên quan đến Xa lộ 66 có ba điểm.  Điều thứ nhất là 
Thầy muốn tạo một kỷ niệm vui giữa giới trẻ và giới 
“không còn trẻ” nữa, giữa cái số tuổi 16 ngọt ngào (sweet 
sixteen) và số 66. Chúng ta thấy cái sự tương quan với 
nhau giữa già với trẻ để mình có cái sự cảm thông nhiều 
hơn. Điều thứ hai là Thầy mới phát giác ra là Xa lộ 66 là 
xa lộ đầu tiên của nước Mỹ nối kết từ Chicago đến Santa 
Monica của tiểu bang California.  Điều thứ ba là Thầy rất 
là thích việc nối kết như đã ghi lại trong cuốn sách “40 
Năm ở Mỹ”, xây dựng đạo tràng, nối kết tình thân luôn 
trong lòng của Thầy. Thầy xem mình là một chiếc cầu để 
nối kết những sự cảm thông, sự thương yêu mến nhau 
giữa mọi người.

Xin Thầy chia sẻ những thử thách lớn nhất mà Thầy 
đã gặp phải trong 40 năm xuất gia. 
Sau khi phát nguyện xuất gia vào năm 1977, Thầy đã suy 
nghĩ rất nhiều.  Tiếp theo là 6 năm thọ giới Sa di Thầy 
cũng trải qua những thử thách để mình thấy rõ được con 
đường mình đi.  Thầy nhận thấy rằng thử thách lớn nhất 
đối với mình không phải là phương tiện vật chất và cũng 
không phải là sự cám dỗ tại vì Thầy đã sống quen với 
hoàn cảnh con nhà nghèo, và đã sống trong quân đội, 
cho nên sự thiếu thốn không làm tôi lo lắng. Thử thách 
lớn nhất đối với Thầy là làm sao để mình giữ trọn vẹn 
được hai chữ tình nghĩa.  

Tình nghĩa giữa mình và người khác, giữa đạo và giữa 
đời, giữa những đối tượng khác nhau mà khi mình đã 
trở thành một tăng sĩ. Mình làm việc như thế nào đó để 
mà mình giữ được tình nghĩa, đó là một điều mà làm 
cho Thầy lúc nào cũng suy nghĩ.  Một ví dụ là năm 1985 
Thầy về Làng Mai tu học một tháng.  Ai cũng kêu Thầy 
hãy ở lại Làng Mai để tu tập nhưng mà tại vì tổ sư của 

Thầy là Hòa thượng Thích Tịnh Từ và Thầy đã có đạo 
tràng với Phật tử bằng hữu, Thầy không thể nào mà bỏ 
lại sau lưng mình tình nghĩa như vậy.  Cho đến bây giờ 
Thầy vẫn thấy làm thế nào để giữ được trọn vẹn hai chữ 
tình nghĩa, vẫn là một sự khó khăn với Thầy. 

Xin Thầy chia sẻ những dự án của Thầy trong vòng 
5 năm tới. 
Có ba điều mà Thầy chú tâm đến. Điều thứ nhất là đào 
tạo Chúng xuất gia. Sẽ có các khóa đào tạo tăng ni Việt 
Nam tại Hoa Kỳ để phát triển về phương pháp giáo dục 
phù hợp với văn hóa và xã hội ở Hoa Kỳ.

Điều thứ hai là sinh hoạt với tuổi trẻ về phương diện 
tu tập. Ví dụ, Trại Tỉnh Thức vừa được tổ chức tại miền 
Bắc Cali, rất vui khi có những người bạn trẻ về, học 
cách ngồi thiền, học ăn chay, học làm chủ cơn giận của 
mình.  Thầy hiện đang sinh hoạt với 5 đoàn thể tuổi trẻ: 
Gia Đình Phật Tử, Trại Tỉnh Thức, Camp Metta, Bodhi 
Youth of America và Wake Up.  Làm thế nào để giới trẻ 
thấy ra được con đường lý tưởng tốt đẹp là con đường 
phụng sự xã hội để cống hiến, theo tinh thần phụng sự 
của Bồ Tát Phổ Hiền thì đó là một điều rất là quý báu.

Điều thứ ba là chuyên tâm vào việc tu học Phật pháp 
cho mọi giới, chú trọng vào địa bàn dọc theo bờ biển 
phía Tây Hoa Kỳ (West coast). Vì Thầy ngày càng lớn 
tuổi, khi di chuyển sang miền Đông, trái ba múi giờ, sẽ 
rất mệt cho nên bây giờ Thầy đổi kế hoạch, sinh hoạt 
từ Sacramento xuống San Diego.  Thầy dự tính là sang 
năm tới sẽ đề nghị Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia 
Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ tổ chức một chuyến 
hành hương về Ấn Độ để tham quan các Phật Tích. Hy 
vọng là một vài năm sau đó, chúng ta có thể tổ chức một 
trại họp bạn GĐPT cho các đơn vị đang sinh hoạt trong 
vùng West Coast.  Ngoài GĐPT,  Thầy rất mong sẽ có 
điều kiện để sinh hoạt với các tăng thân đang tu học mà 
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Thầy đã biết trong 20 năm nay.  Nói tóm lại đó là những 
cái điều mà Thầy dự tính sẽ làm trong vòng 5 năm tới.  
Tha thiết hơn nữa vẫn là hình ảnh của Tu viện Kim Sơn 
tại vì đó là ngôi nhà tâm linh, là nơi mà đã nuôi dưỡng 
Thầy thành một con người xuất gia.  Thầy sẽ về tu viện 
để cùng Sư ông sinh hoạt với các huynh đệ, sau khi xây 
cất chánh điện xong chúng ta sẽ có những chương trình 
tu học rất là tốt đẹp cho Tu viện Kim Sơn tại miền bắc 
Cali này.

Dự án sắp tới của Thầy có nói về những sinh hoạt 
với tuổi trẻ, kính mời Thầy chia sẻ vài lời khuyên 
đến với các bạn trẻ. 
Mong nói ít mà chúng ta hiểu nhiều, xin có được ba điều 
để chia sẻ với các bạn trẻ: 

Điều thứ nhất là mình phải mở rộng lòng mình. Tuổi trẻ 
chưa bị vướng mắc vào quá nhiều thành kiến và cố chấp.  
Tâm hồn còn trong trắng, còn bầu nhiệt huyết, mình còn 
bao nhiêu là cái lý tưởng hoài bão của mình cho nên 
điều đầu tiên Thầy rất là mong, đó là lúc nào cũng nên có 
một cái thái độ cởi mở, đón nhận những cái hay những 
cái mới để từ đó cái sự học hỏi của mình càng ngày càng 
rộng hơn, càng sâu sắc hơn.

Điều thứ hai là chúng ta phải thông minh để có thể sử 
dụng các phương tiện kỹ thuật hiện đại như là internet, 
social media. Nếu chúng ta thông minh khéo léo và biết 
kiểm soát thì chúng ta sẽ thành công, sẽ làm cho công 
việc của chúng ta hữu hiệu hơn. 

Điều thứ ba, Thầy nghĩ vẫn là quan trọng nhất đó là cái 
phần tâm linh của mình. Nên có ngọn đuốc tâm linh soi 
sáng cho mình, hướng dẫn cho mình, nhờ như vậy đó 
thì mình sẽ không bị lạc đường như là thập niên 60, 70 
lúc trước của phong trào hippy, phong trào tự do luyến 
ái.  Bây giờ thì chúng ta bị mắc vào sự kỳ thị, bạo động 

làm cho chúng ta đau khổ. Nếu là một người Phật tử thì 
chúng ta sẽ nương tựa Ba Ngôi Báu và giữ gìn 5 giới cấm 
để mà làm kim chỉ nam cho đời sống của mình. Chúng 
ta nên có một chương trình tu tập trong đời sống hàng 
ngày của mình để giữ vững được nội tâm, để giữ vững 
được lý tưởng và một con đường mà mình đã chọn.  Con 
đường của Bồ Tát Phổ Hiền, sáng cho người thêm niềm 
vui, chiều giúp người bớt khổ.  Tuổi trẻ mà sống được 
như vậy thì rất là an lành, tốt đẹp và giúp đỡ cho xã hội 
được bớt khổ thêm vui.

Thông điệp của Thầy đến đọc giả của cuốn kỷ yếu 
là gì?
Thông điệp thì không dám đâu nhưng mà tấm lòng thì 
có rất nhiều.  Mong tất cả chúng ta đều có lòng biết ơn 
với nhau.  Biết ơn với nhau có nghĩa là mình sống một 
cách tử tế, một cách vui vẻ cho bản thân mình và mong 
muốn đem lại niềm vui cho những người thân yêu gần 
cũng như xa. Suy cho cùng thì tất cả những gì mà chúng 
ta có được đây là nhờ sự giúp đỡ, sự thương yêu của 
cha mẹ, anh em, bạn bè, xã hội. Thầy vẫn tin tưởng rằng 
khi nào mà chúng ta còn có lòng biết ơn như vậy, thì 
mình sẽ không làm tổn hại người khác, mình sẽ làm cho 
người khác được vui, được tốt, đó chính là lòng từ bi 
của nhà Phật. Rất mong chúng ta có tấm lòng như vậy.  
Tôi thường nhớ đến lời dạy của Sư ông làng Mai, Sư ông 
Kim Sơn về lòng biết ơn. 

Kính mong hồng ân Tam bảo gia hộ cho tất cả chúng 
ta, những bạn hữu xa gần giữ được tấm lòng biết ơn để 
sống vui, sống khỏe, sống thảnh thơi.  Xin chân thành 
cảm ơn Quảng Ý và các bạn. Cảm ơn tất cả mọi người xa 
gần trong một nhân duyên mà mình đã gặp nhau trong 
tập kỷ yếu này, trong cuộc sống này. Nam Mô Quan Thế 
Âm Bồ Tát.

Quảng Ý
Huỳnh Vĩnh Linh
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Thầy
“Một ngày với Thầy” là chủ đề của buổi photoshoot mà 
Thầy đã hoan hỷ cho phép nhóm chúng con được đi theo 
để ghi lại hình ảnh sinh hoạt của Thầy trong ngày. Tuy 
nhiên, vì thời gian không cho phép, chúng con chỉ có thể   
có mặt 1/2 khoảng thời gian dự định.

Thầy thức dậy từ sáng sớm và ngồi thiền. Sau đó Thầy 
dùng cà phê và xem tin tức. Khi chúng con đến thì Thầy 
đang tập thể dục. Thầy đón chúng con bằng nụ cười tươi, 
rồi cùng đi lên nhà bếp để ăn sáng. Bữa sáng xong, Thầy 
vào phòng làm việc để xem email và nhận vài cuộc điện 
thoại để chuẩn bị cho công việc Phật sự. Thầy chia sẻ 
với chúng con rằng làm việc gì thì mình cũng phải tìm 
thấy niềm vui trong việc đó, thì mình mới có năng lượng 
để làm. Trong tâm tình đó, Thầy cũng nói lên sự tha 
thiết của Thầy về mong muốn nối kết mọi người, và làm 
những việc để đưa mọi người đến gần nhau hơn. Qua đó 
chúng con cảm nhận được Thầy có nhiều trăn trở, nhưng  
đong đầy niềm tin và hy vọng ở thế hệ tương lai - đặc biệt 
là ở những Phật tử trẻ.

Sau khi hoàn tất công việc, Thầy đắp y áo chỉnh tề để 
chuẩn bị cho buổi tụng kinh và pháp thoại. Buổi lễ diễn 
ra trong trang nghiêm, thanh tịnh. Bài pháp thoại của 
Thầy ngắn gọn súc tích, nhưng hàm ý bao la, chứa đựng 
nhiều bài học quý giá hầu giúp cho hành giả vững bước 
đi lên trên con đường Đạo. Buổi lễ hoàn mãn, Thầy cùng 
quý Tăng Ni dùng trưa trong thinh lặng. Sau khi dọn 
dẹp, Thầy nghĩ một chút, chia sẻ vài điều, rồi bắt đầu đi 
thiền hành trong phạm vi của chùa. Thầy đi quanh chánh 
điện, rồi đi dọc dãy Tăng xá, và ngừng lại trước tượng 
Quán Thế Âm. Thầy chắp tay xá, rồi quay sang đề nghị 
chúng con chụp chung với Thầy trước khi chia tay ra về.

Rời chùa, mà lòng chúng con an vui vì đã có phước 
duyên được “tu ké” với Thầy. Cảnh chùa an nhiên, Tăng 
- Ni - Phật tử cùng nhau xách tấn nhau tiến tu, còn gì 
thú bằng... Chúng con xin đê đầu đảnh lễ tri ân Thầy đã 
cho chúng con cơ hội được ở bên cạnh Thầy để ghi hình. 
Kính chúc Thầy pháp thể khang an, chúng sanh dị độ, và 
mãi là cây Bồ đề vươn tán cây che mát chúng con. 

Nhuận Tuệ
Võ Trần Trí Dũng

&
Quang An

Đào Công Bình

một (nửa) ngày với
half a day with
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ngày xưa thân ái 

Fond Memories
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SANGHA-HOODTình
Huynh Đệ
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Dạo Thầy còn làm “điệu” ở chùa Từ Quang, quý 
Thầy Cô ở Bắc Cali chỉ đếm được trên đầu ngón tay. 
Nghĩ lại, hẳn là khoảng thời gian đó, Thầy đã phải 
vượt qua bao nhiêu khó khăn, vì không có Chúng, 
mà chỉ một Thầy một trò lúc ban đầu. Mãi cho đến 
4, 5 năm sau thì Chùa mới có được thêm một số quý 
Thầy Minh Đạt, Thiện Tường, Quảng Chơn và Thiện 
Trì cùng đến để sinh hoạt và chung lo Phật sự. 

Có lẽ từ những khó khăn của sự thiếu hụt Tăng 
Chúng lúc đầu, Thầy rất chú tâm lập Chúng xuất gia 
không những ở Phổ Từ mà còn ở những Chùa thân 
quen và tin cậy bên Việt Nam.  Thầy đã dành nhiều 
tâm huyết và tình thương để hướng dẫn đệ tử mặc 
dầu đôi lúc đã gặp phải những trắc trở.  Hãy đọc tâm 
tư của môn đệ Thầy để cảm nhận lòng biết ơn sâu xa 
vì Thầy đã luôn tạo điều kiện cho mỗi đệ tử tiến thân 
theo khả năng và sự cố gắng cá nhân, không phân 
biệt nam hay nữ. 

Ngoài việc chăm lo cho Chúng xuất gia, Thầy luôn 
hài hòa, liên kết và giúp đỡ quý Tăng Ni đồng đạo 
của các tự viện khắp nơi.  Thầy cũng thiết lập mối 
quan hệ với các truyền thống Phật giáo bạn, như Tây 
Tạng, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Tích Lan và 
một số linh mục hướng dẫn tinh thần bên nhà thờ 
Thiên Chúa Giáo.  

Thầy rất bận rộn, nhưng nếu có dịp thăm Thầy và 
trao đổi bất cứ chuyện gì thì chúng ta sẽ cảm nhận 
được Thầy thực tập “bây giờ và ở đây” một cách trọn 
vẹn, nên chi, Thầy đã để lại một dấu ấn sâu đậm cho 
bất cứ ai đã một lần sinh hoạt cùng Thầy. Mong sao 
Thầy sẽ tiếp tục sống thảnh thơi để mọi người chung 
quanh Thầy đều được lợi lạc.

The essence of this section is best summarized as 
“Sangha-hood.”   During his past 40 years as a monastic, 
Thầy has nurtured novice monks and has formed 
many lasting connections with monastics throughout 
the United States.  Being ordained in the United States 
is perhaps one of the most unique aspects of Thầy.  He 
embraced both Vietnamese traditions and Western 
ideals in his practice, and therefore, is able to bridge 
generation gaps. For example, for his disciples, Thầy 
has always supported and given each of his disciples 
an equal opportunity to succeed, regardless of gender. 

In addition to solidifying a strong support system 
within the Vietnamese - American Buddhist sanghas, 
Thầy is very diligent in making time and effort to 
support and connect with other Buddhist sanghas 
practicing traditions from Tibet, Thailand, Sri Lanka, 
Korea, etc.   We invite readers to join us in going down 
memory lanes together as monastics share their joy 
and fond thoughts of Thầy. 
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Thầy Tôi
xa lộ 66 và

ấu ấn cuộc đời thường được ca ngợi ở tuổi 
60, 70, hoặc 80 và là dịp để làm lễ khánh tuế, 
thế nhưng Thầy tôi lại chọn sinh nhật thứ 
66 làm dịp mừng và muốn được thấy cảm 

tưởng của chúng môn đồ trên giấy trắng mực đen. Thầy 
có nói, đừng đợi khi Thầy về với Phật rồi mới tưởng 
niệm trên kỷ yếu vì khi đó Thầy còn đâu nữa mà đọc. 
Vâng theo ý Thầy và cũng đẹp dạ mọi người mà tập kỷ 
yếu ra đời, và môn đồ của Thầy có dịp dùng văn thay cho 
lời khánh chúc.

Thầy tôi thích và thường nhắc đến Highway 66, con 
đường nổi tiếng và có biệt danh “con đường Cái & Mẹ 
các con đường của nước Mỹ” (“The Mother Road” & “the 
Main Street of America”). Xuất phát từ tiểu bang Illinois, 
Xa Lộ 66 gần như vươn tới muôn ngả, đến Missouri, 
Kansas, Oklahoma, Texas, New Mexico, Arizona, và 
dừng ở California. 

Tôi chợt nhận ra rằng, giữa con đường huyết mạch này 
và con đường đạo mà Thầy tôi chọn làm hạnh nguyện 
có những điểm tương đồng. Nếu Xa Lộ 66 vẫn duy trì 

vững vàng dòng lưu thông giữa nhiều tiểu bang qua bao 
năm tháng thì con đường đạo mà Thầy tôi khởi phát bốn 
mươi năm qua vẫn là con đường tỏa ngát hương thiền. 
Thầy tôi không có cơ hội được đào tạo qua các lớp Phật 
Học viện hoặc khóa Già Lam tại quê nhà như các vị đồng 
lứa tuổi: ôn Hạnh Tuấn, ôn Đức Niệm, ôn Nhật Huệ, ôn 
Giác Như... Nhưng Thầy tôi cũng có hân hạnh gần gũi 
những bậc danh tăng. Thầy tôi luôn tự hào được xuất 
gia ở Hoa Kỳ với Sư Ông Tịnh Từ, được cố Hòa thượng 
Mãn Giác ban cho pháp hiệu “Từ Lực” và được Sư Ông 
Nhất Hạnh truyền đăng làm Giáo Thọ thuộc đạo tràng 
Mai Thôn, Làng Mai. Thầy tôi thường nói đùa: “I am a 
modern monk made in America” - tôi là Tăng sĩ hiện đại 
được đào tạo tại chánh quốc Hoa Kỳ. 

Là người đi sau, Thầy tôi không có được sự nghiệp hoằng 
hóa có giá trị nền tảng lớn lao như Sư Ông Làng Mai hay 
cố Hòa thượng Thiên Ân, những vị đến Mỹ rất sớm và 
hoạt động có tầm mức ảnh hưởng đến Phật giáo thế giới. 
Nhưng Thầy tôi, trong bốn mươi năm qua, đã đạt được 
những thành tựu không nhỏ trong công cuộc hoằng 
pháp lợi sanh, giáo dục tuổi trẻ, và đào tạo tăng ni. Đặc 

D
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biệt là khơi nguồn cho việc truyền bá 
chánh pháp tại địa phương, trong đó 
có thị xã Hayward và vùng lân cận. 

Ngoài ra, tương tự vai trò kết nối của 
Xa Lộ 66 với bao thị trấn phía nam, 
trong sứ mạng hoằng hóa, Thầy tôi 
không ngừng mở rộng tương quan 
với các pháp phái, tự viện và đặc biệt 
là tìm kiếm sự liên lạc thân hữu với 
các đoàn thể tôn giáo bạn trên nền 
tảng xây dựng xã hội an lạc chung. 

Những hoạt động trên đều nằm 
trong cố gắng lâu dài, bền bỉ, với 
thiện chí hiếm có và mang lại một 
số thành tựu ghi nhận sự cảm thông 
và hợp tác giữa những người nhận 
trách nhiệm mưu cầu hạnh phúc và 
an bình cho tập thể, cho cộng đồng. 
Gần đây, ngày 20/1/2015, Thầy tôi 
nhận được thư Thỉnh Mời của Hội 
Đồng Giám Mục về Thúc Đẩy Sự 
Đoàn Kết và Hòa Đồng Tôn Giáo 
(Bishop’s Committee for Ecumenical 
and Interreligious Affairs) do đức 
Giáo Hoàng Francis khởi xướng. 
Thầy được chọn vào trong số 50 vị 
lãnh đạo Phật giáo và Thiên Chúa 
giáo cư ngụ tại 5 thành phố lớn trong 
Hoa Kỳ (New York City, Washington 
DC, Chicago, Los Angeles, và San 
Francisco) mà đã có góp phần vào 
hoạt động đàm thoại liên tôn hay có 
những quan tâm về vấn đề xã hội.

Thật là hãnh diện và vinh dự Thầy 
tôi được chọn đại diện cho Phật giáo 
Việt Nam tại Hoa Kỳ cùng quý vị đại 
diện các truyền thống Phật giáo Tây 
Tạng, Trung Hoa, Nhật Bản, Hàn 
Quốc, Căm-Bốt, Thái, Lào, và Tích 
Lan cùng 25 vị lãnh đạo các tông 
phái Thiên Chúa giáo về Rome, Italy 
để dự hội và gặp gỡ Đức Giáo Hoàng 
Francis. Và niềm vui đến một cách 
bất ngờ, tôi và sư huynh Phổ Đức 
may mắn được tháp tùng làm thị giả 
trong chuyến đi đặc biệt này. Thế là 
huynh đệ chúng tôi được mở rộng 
tầm nhìn với chuyến đi đầy thú vị 
này. 

Con đường “Tây tiến” 66 từ Trung 
Mỹ đến Tây Mỹ cũng là con đường 
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từng ghi bước chân hoằng hóa của người tăng sĩ trẻ 
Hayward mấy chục năm trước. Thầy tôi, thuở của những 
thập niên 80s, 90s, đã nhiều lần xuôi ngược trên con 
đường thiên lý để gieo duyên Phật pháp. Dọc theo lộ 
trình, nơi nào có cơ sở hay thuận duyên là dừng lại giảng 
pháp, thực hành Phật sự. Thuận tiện hơn, là tìm đến nơi 
có phương tiện như trường đại học, viện bảo tàng và 
tu viện để học hỏi thêm trước khi tiếp tục con đường 
“hoằng pháp lưu động.” 

Con đường 66 trở thành biểu tượng của nhu cầu liên lạc, 
tương thông, mở ra viễn ảnh cuộc sống ngày một chan 
hòa sức sống và tin tưởng lẫn nhau, thì hình ảnh Thầy 
tôi và con đường người theo đuổi cũng là sự thể hiện 
câu châm ngôn quen thuộc “bốn bể là nhà” hay “tứ hải 
giai huynh đệ” của dân tộc. Thầy tôi cũng có làm bài thơ 
vỏn vẹn 4 câu nhưng tôi tâm đắc vì nó thể hiện sự thong 
dong và tương đồng của Thầy:

Đêm hôm qua ngồi nghe hơi thở,
Lặng yên nhìn trở lại bên trong, 

Ba ngàn thế giới thong dong, 
Đông Tây Nam Bắc đâu không là nhà?

Không những với cộng đồng người Việt, Thầy còn thiết 
lập mối quan hệ tốt đẹp với các khối truyền thống Phật 
giáo bạn, như Tây Tạng, Thái, Hàn, Nhật, Tích Lan và cả 
với một số linh mục hướng dẫn tinh thần bên nhà thờ 
Thiên Chúa giáo. Điển hình là Sư Bhante Seelawimala 
(người Tích Lan), ông David Matsumoto, hoặc Ni Sư 
Ayya Tathaaloka trong hội Buddhist Council of Northern 
California mà hằng năm quý ngài thuộc nhiều tông phái 
Phật giáo đến dự lễ Vesak để mừng ngày Phật Đản Sanh. 
Thầy tôi cũng rất thân với ông Matt Dulka, giám đốc hội 
Markynoll Mission Education và là Phó Tế (Deacon) của 
nhà thờ St. Johns, một hàng xóm của Chùa Phổ Từ.

Hai tổ chức tôn giáo, một Phật, một Chúa đã hợp tác 
trong nhiều sinh hoạt chung. Trong đó là việc trồng cột 
trụ hòa bình nơi sân chùa và nhà thờ, làm biểu tượng 
cho tinh thần hòa hợp tôn giáo và cầu nguyện cho quốc 

thái dân an, cho hòa bình thế giới, hay tổ chức bữa ngồi 
thiền và ăn trưa với Chúa và Phật (Lunch with Jesus and 
Buddha), cũng như việc đóng gói thức ăn chay khô gửi 
giúp các nước nghèo qua tổ chức Chống Đói Cho Trẻ 
Em (Kids Against Hunger).

Nhưng rõ rệt và tiêu biểu hơn cả vẫn là tấm lòng mà 
Thầy đã và luôn luôn dành cho tổ chức áo Lam, tức đoàn 
thể Gia Đình Phật Tử (GĐPT) mà Thầy dự phần vào 
việc thành lập và trưởng dưỡng. Trong vai trò Cố vấn 
Giáo hạnh cho 3 GĐPT địa phương, và thỉnh mời đảm 
nhiệm Cố Vấn Giáo Hạnh cấp Miền và Trung Ương, 
Thầy thường kêu gọi lấy tinh thần hợp nhất, thương yêu, 
đoàn kết làm phương châm hoạt động. Tôi chưa từng 
thấy ai tỏ ra thương mến và tận tụy hết lòng với tổ chức 
GĐPT như Thầy tôi. Tại địa phương nhà, hồi các đơn 
vị Chánh Tâm, Chánh Đức, và Chánh Hòa mới được 
thành lập, Thầy tôi luôn có mặt trong các buổi lễ như 
Cài Hoa Sen, Lên Đoàn, Trung Thu, và thường khuyến 
khích chúng xuất gia và các bác trong Đạo tràng yểm trợ 
và cổ võ tinh thần. Riêng với các em nhỏ trong sinh hoạt 
cuối tuần thường gây vấn đề làm nhọc trí mọi người, 
“làm ồn ào và xả rác.” Nhưng Thầy xem mọi chuyện 
này đều không đáng kể. Với Thầy, các em là tương lai, 
là thực tại tiếp nối, nên ngoài việc chấp nhận và bảo bọc 
hoạt động của tổ chức, Thầy còn xem việc phát tâm làm 
công việc thu dọn sạch sẽ khu vực các em sinh hoạt là 
công việc cần thiết nữa. Thầy đã không nề công việc dẫu 
nhỏ nhặt nào, thực hành cái Hạnh của ngài Thường Bất 
Khinh, trong các việc mà Thầy nghĩ đem lại lợi ích cho 
tổ chức GĐPT và cho xã hội. Gần đây, anh Phúc Thiện - 
Ngũ Duy Thành, Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương 
GĐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ xin tổ chức 3 ngày Kết Khóa 
tại địa điểm chùa Phổ Từ. Thầy hoan hỷ nhận lời, dời lại 
mọi lễ lạc, cúng kiến và sinh hoạt đã được ấn định để 
cung cấp phương tiện nơi ăn chốn ở trong 3 ngày cuối 
tuần cho tổ chức GĐPT. 

Thành tâm và thiện chí trong cách giao tiếp với bên 
ngoài và với GĐPT. Còn đối với chúng xuất gia, Thầy tôi 
luôn luôn giữ cái nhìn sao cho phải phép. Sao cho người 
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kế thế giữ được môn phong và đáp ứng đầy đủ đòi hỏi 
của một người trưởng tử Như Lai. Mặt khác, Thầy luôn 
tạo điều kiện cho mỗi đệ tử tiến thân theo khả năng và 
cố gắng cá nhân, không phân biệt nam hay nữ. Trong 
đó, công việc chính vẫn là việc tu tập chuyển hóa nội 
tâm và dùi mài nội điển. Thầy còn khuyến khích các đệ 
tử trẻ trau dồi thêm ngoại điển để sau thời gian tu tập và 
thọ đại giới, có thể theo tâm nguyện mà đi về các hướng 
như sau:

- Ở lại đạo tràng, phụ giúp Thầy trong mọi Phật sự,
- Làm giảng sư và hướng dẫn các khóa tu,
- Giữ nhiệm vụ Cố vấn Giáo hạnh cho tổ chức GĐPT, 
hoặc
- Làm trụ trì tại trú xứ bên ngoài.

Trải qua 20 năm xuất gia tu học với Thầy, tôi đội ơn Thầy 
đã cho tôi “giới thân huệ mạng” này. Điều tôi học nơi 
Thầy ngoài đức tính hy sinh và bao dung, là tìm được 
thế quân bình trong cuộc sống tu hành, giữa các việc 
học hỏi, tu tập, và làm việc phụng sự. Thầy đã là hình 
ảnh điển hình. Thầy không ngừng học hỏi, lấy việc đọc 
sách làm một đam mê bồi bổ kiến thức. Thầy chủ trương 
phương pháp “bán nhật bất thuyết,” nghĩa là nửa ngày 
không nói chuyện hoặc bớt nói những chuyện không 
cần thiết để chuyên vào việc tu tập và quán chiếu nội 

tâm. Thầy không ưa cầu an, mà hướng tâm phụng sự 
chúng sinh để cúng dường chư Phật. Bao hoạt động từ 
viết sách, viết bài, thuyết giảng, đáp ứng nhu cầu tâm 
linh, hướng dẫn tu học cho nhiều lứa tuổi, cũng như cho 
người Việt, người Mỹ. Thầy đã dấn thân vào cuộc sống 
và vào xã hội một cách tích cực và có phương pháp, làm 
lợi cho Đạo và làm đẹp cho Đời.

Hiện nay cái tên Xa Lộ 66 không còn, vì đã mang tên 
mới tùy theo mỗi tiểu bang, nhưng biểu tượng kết nối 
và tương thông của con đường này được người người 
ghi nhớ trong lòng vẫn còn mãi. Tương tự, dù thời gian 
có lặng lẽ trôi qua với bao thăng trầm biến đổi, dù hiển 
hiện hay phai mờ, những dấu chân mà Thầy tôi đã để lại 
trên đường đạo và đường đời vẫn là những dấu ấn sống 
động và có ý nghĩa,  mà Thầy đã cống hiến cho đời và 
cho người. Và những hạnh nguyện và cống hiến ấy là 
những hành trang tốt đẹp mà Thầy tôi sẽ mang theo với 
Thầy sau này, như câu nói:

Khi ta nằm xuống...
Những gì ta xài... đều mất
Những gì ta để lại... không còn thuộc của ta
Ta chỉ đem theo được... những gì ta đã cho.

Thích Nữ Phổ Châu
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hông biết vì sao mà Thầy 
được đệ tử thương quá 
thể. Nên đệ tử Thầy đã đi 
tìm (không biết ở đâu) ra 

email của tôi để thông báo là Thầy 
sắp 66 tuổi, và muốn tôi viết chút 
gì đó để kỷ niệm đặc san (tôi đoán 
thế) mừng sinh nhật Thầy. Email 
thông báo chung thôi, nên tôi đọc, 
rồi bỏ qua một bên, chủ trương rằng 
“không mợ thì chợ vẫn đông”, với 
lại là người tu thì mấy tuổi cũng vậy 
thôi, có gì để mà quan trọng.

Ấy vậy mà bây giờ tôi nhận được 
“second notice”, nhắc lần nữa, có 
“deadline”, rất là... Mỹ. Làm tôi muốn 
lơ cũng phải nhớ, không nợ mà cứ 
như là người mắc nợ. Rồi cũng nhớ 
luôn là đời rất vô thường, nhân 
duyên đến thì viết, bởi vì biết có dịp 
nào khác để mà viết? Nên mỉm cười, 
nghĩ bụng mình cũng đọc của Thầy 
mấy cuốn sách rồi, bây giờ cũng là 
lúc phải viết lại ít hàng thôi. (Thưa 
Thầy có phải không ạ?)

Tôi biết Thầy từ khi Thầy còn là “chú 
Long”, người tu sĩ trẻ ít nói, khiêm 
tốn, luôn có nụ cười điềm đạm mỗi 
khi gặp mặt. Tôi sinh hoạt trong Gia 
Đình Phật Tử, có cơ hội được gặp 
quý tôn đức miền Bắc Cali nhiều lần 
nên hình ảnh người tu sĩ trẻ trong 

bộ áo lam là một hình ảnh hiếm hoi 
giữa những chiếc áo nâu, áo vàng. 
Rồi hình ảnh Thầy  năng nổ trong 
vai trò tổ chức mỗi khi có đại giới 
đàn hay đại hội, Thầy điều hợp, sắp 
xếp, làm xướng ngôn viên. Rồi hình 
ảnh Thầy chia sẻ trong những buổi 
toạ đàm, ngâm thơ... và rơm rớm 
nước mắt thật tự nhiên. Đâu cũng 
thấy Thầy. Và hình ảnh gần gũi, đáng 
nhớ nhất là hình ảnh Thầy mỗi khi 
xá chào thì chào rất sâu, rất chánh 
niệm, rất khiêm cung.

Thầy về Hayward, lập chùa riêng. 
Thu hút đông đảo người trẻ. Nhiệt 
huyết của Thầy làm nên từ trường 
cộng hưởng với lý tưởng của tuổi trẻ. 
Gia Đình Phật Tử Chánh Tâm ra đời 
dưới sự chăm sóc của Thầy đã mau 
chóng thành một gia đình lớn mạnh 
trong khi những Gia Đình Phật Tử 
“đàn anh” lại đang đối mặt với tình 
trạng thiếu Huynh trưởng tiếp nối 
và thậm chí có nơi không có chùa để 
sinh hoạt. Rồi từ một Gia Đình trở 
thành hai, thành ba. Tấm lòng của 
Thầy và nhân duyên với người trẻ đã 
tạo nên trái ngọt cây lành cho áo lam 
hội tụ.

Tôi xuất gia, lúc nào cùng tăng thân 
Làng Mai ghé qua chùa Thầy cũng 
được ân cần tiếp đón trong tình 

pháp hữu. Thầy như người anh lớn, 
chăm sóc, tâm lý, có khi còn cho tiền 
... ăn cà rem và chúng tôi đón nhận 
một cách tự nhiên đầy hạnh phúc. 
Sư Ông Làng Mai đã trao đèn truyền 
đăng cho Thầy, nên có khi Sư Ông 
uỷ nhiệm Thầy thay mặt Người đi 
nhận một tấm bằng danh dự nào đó 
ở Mỹ khi Người không về được là 
Thầy hoan hỷ nhận lời.

Sư Ông bị bệnh, qua San Francisco 
chữa trị. Cũng Thầy là người đi đón, 
là người sắp xếp để ban thị giả có 
cơm ăn mỗi ngày. Chùa Thầy là nơi 
huynh đệ chúng tôi ở lại khi từ các 
tiểu bang về thăm Sư Ông. Thầy là 
người trong gia đình mà. Thầy cho 
chúng tôi cảm tưởng đó, và chúng 
tôi cũng thật sự cảm được tình 
thương của người anh đồng đạo với 
thế hệ đàn em.

Và cũng như bao giờ, nhớ tới Thầy 
trong cái xá chào thật thấp mà uy 
đức thật cao.

30/4/2018
Từ Nghiêm tự, Thiên Ý thôn

Thoại Nghiêm

Viết về Thầy Từ Lưc.
K

31 Kỷ Yếu 66 Năm



mừng sinh nhật

Thầy Từ Lực
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính Mừng Sinh Nhật 66 Thượng Tọa Viện Chủ Chùa 
Phổ Từ và Phổ Trí, Hayward, California.

Hôm nay một buổi sáng thật bình yên, trời thật đẹp và 
gió mát nhẹ. Sau thời thiền tập, trong tâm chúng con gợi 
lên vài hoài niệm thật dễ thương và hiền hòa về Thầy. 
Trong thời gian sống và làm việc bên Thầy chúng con 
cảm nhận Thầy thật là hiền hòa, kiên nhẫn, hy sinh, dễ 
xúc cảm, hòa đồng, và khiêm cung. Thân Thầy gầy gò, 
mảnh khảnh và phong sương nhưng tâm Thầy đầy nghị 
lực của Bi Trí Dũng.

Thầy là đài gương thật đẹp và trong sáng cho chúng con 
soi để thấy lại mình trong những khi chúng con làm 
việc, tu tập và rong chơi để không dính bụi trần trong 
cuộc đời đầy cạm bẫy. 

Thầy sẽ có mặt mãi trong lòng của chúng con và muôn 
loài. Bước chân và hơi thở của Thầy đang hòa quyện vào 
không gian để cùng tiến bước với chúng con trên mọi 
nẻo đường của sự sống.  

Con kính chúc Thầy sinh nhật 66 được sinh ra trong 
chánh pháp, có mặt trong tình thuơng, rạng ngời trong 
trí tuệ. Nguyện cầu Tam Bảo luôn gia hộ cho Thầy đầy 
đủ sức mạnh, ý chí, bình yên, và thanh thản để hướng 
dẫn chúng con và mọi loài chúng sanh trên con đường 
hướng đến an vui, Niết Bàn.

Kính lễ,
Con 

Thích Chân Tịnh Mãn
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xa trong ý nghĩa thời gian, nhưng không gian thì rất gần. 
Chúng tôi không gặp nhau khoảng gần mười năm kể 
từ độ ấy. Bên kia cất tiếng “Hello, có phải Quảng Phước 
không?” Vừa nghe xong, tôi khá ngạc nhiên và thầm 
nghĩ không biết ai đây, sao nghe giọng nói quen thuộc 
quá, mà lại gọi đúng Pháp danh của mình nữa. “Quảng 
Thành đây,” người bạn lên tiếng. Sau khi anh em nghe 
tiếng nói của nhau và vui mừng chào hỏi qua lại, Quảng 
Thành liền tâm tình rằng gần đây một chị huynh trưởng 
của Chánh Tâm có liên lạc và ngỏ ý nhờ Quảng Thành 
đóng góp bài vở để làm kỷ yếu lưu niệm về Thầy Phổ 
Từ. Sáng đó, Quảng Thành coi lại mấy tấm hình cũ, chợt 
nhớ người xưa, liền nghĩ đến anh em cùng tu học của 
một thuở nào. Dự định một ngày nào đó đẹp trời, Quảng 
Thành sẽ mời anh em ghé nhà thăm chơi để có dịp hàn 
huyên tâm tình. 

Chủ Nhật vừa qua như mọi lần, tôi đưa con trai đến 
Chánh Tâm để sinh hoạt. Vừa mới bước ra cửa xe, cùng 
thằng nhỏ tung tăng bước lên tầng cấp trước đoàn quán, 
thì liền chạm trán với chị Quảng Ý. Chị hỏi thăm và gợi 
ý nhờ tôi đóng góp bài cho kỷ yếu về Thầy Phổ Từ mình. 

ách đây mấy tuần, tôi có tham gia một 
chuyến dã ngoại picnic do Gia Đình Phật 
Tử Chánh Tâm tổ chức, tại công viên 
Marina, thuộc thành phố Richmond, giáp  
với lối vào University Ave của trường đại 

học danh tiếng UC Berkeley. Đây là lần đầu tiên tôi 
trong vai trò phụ huynh dẫn con trai Thanh Trí cùng các 
em đoàn sinh và các bậc phụ huynh, trọn hưởng một 
ngày tắm nắng, vui đùa, chạy nhảy trong cơn gió mát 
đầu mùa của vùng biển Bay Area, nơi được mệnh danh 
là cửa ngõ hoa lệ. 

Hôm ấy, phụ huynh và các em tham dự khá đông đủ và 
được các anh chị huynh trưởng chia ra làm hai nhóm. 
Một bên là các em đoàn sinh và một bên là phụ huynh 
cùng quây quần bên nhau. Sau đó các anh chị đưa ra trò 
chơi vừa có tính cách vui nhộn, vừa là cách để các phụ 
huynh mới và cũ cùng có cơ hội làm quen với nhau một 
cách thân thiện và gần gũi.

Cũng hôm đó, trong lúc vui vầy cùng phụ huynh Chánh 
Tâm, tôi nhận một cú điện thoại từ một người bạn xa, 

vạn dặm

C
Con Đường 
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Nghe xong, tôi liền thú thật với chị do công việc bận rộn 
nhiều nên không biết viết bài có kịp không. Chị cười nhẹ 
rồi bày tỏ rằng Thầy có gợi ý muốn có một cuốn kỷ yếu 
như là một món quà tinh thần để Thầy còn thưởng thức 
lúc Thầy còn có mặt, khi mà mắt còn sáng, tai còn nghe 
rõ âm thanh, đi đứng còn vững chãi và hơi thở còn nhẹ 
nhàng. Còn đợi khi Thầy không còn nữa, có viết vạn lời 
để chúc tụng nhau thì Thầy không còn cảm nhận được. 
Nghe đến đây tôi liền thấm ý và tôi hứa với chị rằng, tôi 
sẽ cố gắng hết sức trong khả năng của mình.  

Ngày ấy - nếu để tâm lùi về quá khứ thì đã ngót một 
phần tư thế kỷ, tức hai mươi lăm năm đã trôi qua. Không 
biết nhân duyên gì mà đưa đẩy tôi tìm về chốn thiền 
môn, khi đang trong tuổi thanh niên mới lớn lên vừa 
ngoài hai mươi tuổi, ở lứa tuổi tràn đầy nhựa sống và 
nhất là đang sống trong một xã hội đầy sự cám dỗ của 
đời sống vật chất cuốn hút. Nhiều lúc lắng tâm nghiệm 
lại, tôi tự hỏi tại sao thế gian có muôn ngàn vạn lối đi, có 
trên bảy tỷ người mà tôi không tìm đến, sao lại hướng 

về chốn thiền môn cô tịch thế này, để rồi tìm đến Trung 
Tâm Phật Giáo Hayward, rồi từ đó kết duyên với Thầy, 
xin Thầy học đạo, tu tập. Phải chăng đây là sợi dây lương 
duyên mà Thầy trò đã kết nối từ kiếp nào.

Ngày ấy là cuối mùa Đông năm 1993, tôi mới chuyển 
từ Oakland về Hayward để tiện đi học ở trường đại học 
Chabot mà không mất quá nhiều thời giờ cho việc đi 
lại. Tôi tình cờ nghe người bạn cùng lớp giới thiệu về 
Trung Tâm Phật Giáo (TTPG) Hayward, tọa lạc trên 
đường Calaroga, đối diện trường trung học Mt. Eden. 
Chùa này do một vị Thầy trẻ tuổi mới về thành lập.  Thầy 
có vóc dáng rất mảnh khảnh, nhưng lại có giọng nói hết 
sức hùng hồn. Lúc đó, trung tâm sinh hoạt của Thầy 
có những chương trình Phật pháp tu tập cuối tuần cho 
người lớn và các em thanh thiếu niên Gia Đình Phật Tử. 
Ngoài ra, cũng có hướng dẫn những phương pháp thiền 
căn bản. Nghe người bạn giới thiệu như vậy, làm tôi hăm 
hở, tò mò muốn tìm đến để được học hỏi.  
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Trong một buổi chiều đông khá lạnh của năm 1993, cái 
lạnh của tiết trời làm se sắt làn da thớ thịt đã đành, nhưng 
cái lạnh của cô đơn, trống vắng trong tâm hồn của một 
người thanh niên mới lớn lên như tôi lúc bấy giờ, thì 
nó lại làm cho tôi hụt hẫng và chán chường như một 
anh chàng thất tình bị người yêu bỏ. Nhưng tôi không 
nằm trong hoàn cảnh này. Ngược lại, tôi nằm trong hoàn 
cảnh của một cấp độ khác, nhưng cũng là một thứ tình 
vương vấn và ràng buộc - đó là thứ chán chường bởi 
những người bạn thân thiết của tôi như bóng với hình, 
vì hoàn cảnh mà họ phải xa tôi, đi qua một vùng khác 
để sinh sống. Lúc bấy giờ tâm trạng hụt hẫng và buồn 
chán của tôi không biết đâu mà trú ẩn. Vì cái vui buồn 
thường nhật, chung quanh bạn bè khi cần có nhau, giờ 
đây không còn nữa. Điều này làm cho tâm hồn cô quạnh 
của tôi cảm thấy rất trống vắng. Tôi liền nhớ đến người 
bạn học cùng lớp, có giới thiệu về TTPG Hayward và vị 
Thầy tinh thần, người có khả năng dùng phương pháp 
lời Phật dạy để chuyển hóa, làm vơi đi niềm đau và sự 
trống vắng của tâm hồn. 

Hôm ấy là ngày Thứ Sáu cuối tuần, cũng là ngày sinh 
hoạt chính hàng tuần của đạo tràng. Tôi được người bạn 
học gọi điện thoại và mời tôi đến chùa để tham dự thời 
khóa tu học một lần cho biết.  Tối hôm ấy tôi đến trước 
nửa tiếng, tức thời khóa hành lễ chính thức bắt đầu vào 
7 giờ tối. Vừa bước xuống xe từ ngoài đường đi vào 
chùa, tôi lấy làm ngạc nhiên, bởi lẽ ở đây là một căn nhà 
được cải gia vi tự. Nhìn từ bên ngoài thì có vẻ rất bình 
thường vì đây chỉ là một căn nhà dân cư được biến hóa 
thành ngôi chùa Tam Bảo. Lâu nay trong ký ức của tôi 
đã có một hình ảnh ngôi chùa Tam Bảo khác biệt hơn. 
Đó là một mái chùa phải có hình cong uốn lượn, phải có 
tượng Phật chạm trổ. Hình ảnh ngôi chùa đã nằm trong 
ký ức mà tôi đem từ quê nhà sang bên này, chứ không 
phải những gì tôi đang nhìn thấy hiện hữu như ở ngôi 
chùa này.

Nhưng khi bước vào bên trong chánh điện, tôi lại có 
một cảm giác rất ngạc nhiên khá lạ. Cái cảm giác rất nhẹ 
nhàng, sâu lắng và trầm lặng, tự nhiên hiện hữu trong 
tôi. Bởi vì phong cách thờ phụng, trang trí của Thầy cho 
ngôi chánh điện lúc bấy giờ rất đơn sơ, trang nhã nhưng 
không kém phần thiền vị. Trên bàn thờ, Thầy an vị một 
tấm hình Phật trắng đen. Thật sự tôi rất thích bức hình 
Phật trắng đen này vì khi nhìn vào nét mặt đức Phật có 
khuôn mặt rất hài hòa, phúc hậu và bình yên. Đứng xa 
một chút mà chiêm ngưỡng dung nhan đức Điều Ngự 
thì thật là tôn nghiêm. Qua cái cách thờ phụng đơn sơ, 
không cầu kỳ của Thầy, tôi cũng cảm thấy được một thứ 
năng lượng trong lành, thật hiền dịu, bao phủ không 
gian chánh điện. Quả nhiên là một không gian bình yên 
và thanh tịnh khi bước vào đạo tràng. 

Vì tới sớm, có chút thời gian, nên tôi đi một vòng để 
tham quan đạo tràng. Bước qua một bên ngôi chánh 
điện là phòng ăn, cũng là phòng dùng để hội họp khi có 
Phật sự. Bên cạnh phòng này, từ trong nhìn ra cửa sổ, là 
giàn bông giấy đỏ rực, trông rất đẹp mắt. Đi lùi ra sau mé 
hàng rào bên phải, có hàng cây dạ lý hương, tỏa ngát mùi 
hương khi đêm xuống. Điều mà gây sự chú ý cho tôi khi 
đi vòng lui ra hướng garage, đó là tôi thấy một số lượng 
kinh sách và một không gian tĩnh lặng. Nơi đây Thầy 
biến garage thành một thư viện để tàng trữ tất cả các loại 
sách, từ kinh điển Phật giáo cho đến các thứ sách như 
khoa học, tâm lý học, xã hội học, lịch sử, chính trị, kinh 
tế, văn học...  Không gian tĩnh lặng của thư viện này, rất 
thu hút cho những ai có tâm hồn muốn hướng về học 
hỏi, muốn khai mở tri thức, trí tuệ.

Khóa lễ chính thức cử hành đúng lúc 7 giờ tối. Vừa nghe 
tiếng khánh thỉnh lên, Thầy bước ra với chiếc y vàng, 
hướng về chánh điện Phật. Thầy đi từng bước chậm rãi, 
thong thả trong uy nghi và chánh niệm. Hướng về tôn 
tượng, Thầy xướng lễ và tán dương chư Phật, chư vị Bồ 
Tát xong. Đại chúng liền an tọa, tịnh tâm trong vòng vài 
phút, sau đó Thầy hướng dẫn tụng một thời kinh Phổ 
Môn. Sau thời kinh Phổ Môn là phần pháp thoại. 

Hôm đó Thầy giảng một bài pháp với chủ đề rất hấp 
dẫn và sống động - đó là bài học “vô thường” qua kinh 
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nghiệm thực chứng, bằng tự thân của Thầy trải nghiệm. 
Thầy kể về cuộc đời của Thầy trước khi xuất gia. Thầy 
đã từng là một người lính trong quân đội. Trong cuộc 
đời binh nghiệp của Thầy, bài học vô thường là một trải 
nghiệm có thật mà Thầy đã nhiều lần chứng kiến. Một 
hình ảnh mà vẫn còn đọng lại trong ký ức của Thầy đó 
là khi Thầy đã chứng kiến những hình ảnh mà anh em 
đồng đội của Thầy đã chết, đã ngã gục trên chiến trường 
một cách tức tưởi, một cách oan nghiệt mà tưởng chừng 
như trong mơ. Cái chết ập tới, tích tắc chỉ bằng gang tay; 
sau khi tình huynh đệ chi binh, mới tối hôm trước, anh 
em cùng ngồi chung một bàn, cùng nói, cùng cười quây 
quần bên nhau – chia cho nhau từng chén trà nóng, sang 
sẽ cho nhau từng điếu thuốc lá, một cách chân tình và 
ấm áp. Nhưng cái giây phút ân tình, ấm áp của tình bạn 
hữu chi binh đó chỉ trong thoáng chốc thì cơn lốc vô 
thường đã ập đến cuốn phăng. Khi mà những trái pháo 
bên kia chiến tuyến, đã công kích, dội xuống như mưa. 
Và người anh em đồng đội mới tối hôm qua, mới cười 
nói đó, đùng một cái, lăn ra ngã gục trên tay; chết một 
cách đột ngột, không lời trăn trối! Chứng kiến những 
tình huống, những cảnh tượng đó, Thầy mới thấm thía 
được cái lẽ vô thường huyễn mộng của kiếp người, là 
một thực tại rất mong manh và rất dễ vỡ tan như bọt 
nước bèo trôi.

Một hình ảnh khác, cũng làm cho Thầy khá thấm thía 
hơn về bài học vô thường – đó là một cuộc đổi đời vô 
tiền khoáng hậu trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Khi 
mà quân đội miền Nam Việt Nam bị thất thủ. Lúc bấy 
giờ tình hình đất nước lâm vào một tình trạng hỗn loạn, 
mất phương hướng. Những đoàn xe tăng, thiết giáp của 
quân đội Bắc Cộng, từ từ tiến về phía Nam, chiếm từng 
căn cứ vị trí chiến địa từ thành Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng 
… Rồi cuối cùng họ đã chiếm trọn luôn thủ đô Sài Gòn, 
nơi được gọi là bộ não trung tâm hành chánh và quân 
sự. Thất thủ Sài Gòn thì kể như quân đội miền Nam cộng 
Hòa chính thức mất vào tay Bắc Cộng. Ngày 30 tháng 4 
năm 1975 là ngày định mệnh nghiệt ngã của nhân dân 
miền Nam, chính thức thống trị bởi bàn tay hà khắc của 
cộng sản Bắc Việt. 

Cũng như bao nhiêu cảnh tượng khác, khi hàng tướng 
tá mất phương hướng, loạn lạc tháo chạy thì hàng lính 
tráng cũng phải tan rã. Lúc bấy giờ như ong vỡ tổ, theo 
đoàn người chạy loạn, Thầy đã tìm cách theo dòng người, 
bước lên hạm đội Mỹ. Rồi từ đó theo con sóng nổi trôi, 
để cho con tàu định mệnh hướng về một nơi nào đó, mà 
tương lai ngày mai là những câu hỏi không dám nghĩ tới! 
Cuối cùng, Thầy đã đến trại tị nạn Ft. Chaffee, tiểu bang 
Arkansas và chính thức sống cuộc đời tị nạn, vong quốc 
trên xứ người. 
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Hồi tưởng 
lại bao nhiêu 
biến cố diễn 
ra cho lịch sử 
dân tộc Việt 
Nam, thì bài 
học như đến 
đi, còn mất, 
hơn thua, 
thành bại, 
vinh nhục... 
là cái gì rất ư 
tạm bợ, rất 
mong manh, 
và thân phận 
bọt bèo của một kiếp người thật đáng thương. Khi Thầy 
chia sẻ Pháp thoại đến đây thì đột nhiên Thầy lặng người, 
không còn tiếp tục giảng nữa, bởi một vài hình ảnh, cảm 
xúc nào đó trong cuộc chiến tang thương, đang hiện 
về ngự trị trong tâm khảm của Thầy, khiến Thầy chạnh 
lòng rơi lệ. Vài phút lặng yên, rồi Thầy tiếp tục bài Pháp 
thoại. Lúc bấy giờ toàn thân tôi, cảm thấy chấn động cả 
cõi lòng. Sau buổi Pháp thoại đi qua, tôi tìm đến Thầy và 
đảnh lễ Thầy một cách kính cẩn, với tấm lòng biết ơn, 
đã hiến tặng cho đại chúng và tôi một bài học sâu sắc về 
đạo lý vô thường.

Kể từ tối hôm đó, cứ mỗi thứ Sáu hàng tuần thì tôi 
thường tìm đến đạo tràng TTPG Hayward để tham dự 
khóa lễ, nghe Pháp tu học. Ngày qua ngày như đi trong 
sương thấm nhuần, thêm vào đó có chút tiền căn với 
Tam Bảo, tôi chính thức tìm đến Thầy và xin Thầy về đây 
để cư trú, gieo duyên học đạo, tu tập.  

Đầu xuân 
năm 1994, tôi 
chính thức 
về TTPG 
H a y w a r d 
nhập chúng 
tu tập. Lúc 
bấy giờ chúng 
tu học chỉ 
là đơn điệu 
vài ba Thầy 
trò. Hàng 
ngày theo 
thời khóa tọa 
thiền, tụng 

niệm kinh kệ căn bản. Thời gian cuối tuần thì có chương 
trình Phật Pháp nội điển để đào tạo Tăng chúng tu học. 
Không bao lâu, nhu cầu học Phật pháp của mọi tầng lớp 
quần chúng phật tử, càng ngày càng đông dần. Ngoài 
các bậc phụ huynh ra, giới thanh niên, sinh viên đại học, 
cũng như các anh chị Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử 
đều quy hướng về TTPG Hayward để nương Thầy tu 
học, sinh hoạt. 

Nhu cầu đáp ứng tu học cho quần chúng càng ngày càng 
thiết yếu, Thầy chính thức mở ra các lớp đào tạo Tăng 
chúng xuất gia, để tạo cơ hội cho những ai muốn sống 
cuộc đời phạm hạnh, tiếp nối mạng mạch Phật pháp. Và 
đây cũng là cơ hội để tìm về lối sống thoát tục, phụng sự 
cho tha nhân – tự lợi, lợi tha. Điển hình là khóa tu gieo 
duyên tập sự xuất gia, diễn ra hàng năm vào dịp lễ Độc 
Lập July 4, kéo dài bốn ngày. Khóa tu này tạo cho bạn 
hữu cư sĩ xa gần, có cơ hội tập sống đời sống giản dị của 
những người xuất gia. Cho đến bây giờ khóa tu đó, Thầy 
vẫn kiên định gìn giữ mỗi năm.
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Cũng trong dịp gieo duyên tu học thế này, các bạn hữu 
từ bốn phương trời, đều quy tụ về TTPG Hayward. 
Những bạn từ các tiểu bang rất xa như Minnesota, 
Massachusetts, Florida, Hawaii… là những người có tấm 
lòng tha thiết, muốn học Phật pháp, muốn ứng dụng 
lời Phật dạy vào cuộc sống như là phương thuốc thần 
dược để làm vơi đi niềm đau nỗi khổ, mà thân phận kiếp 
người ai cũng gặp phải. Khóa tu vào dịp lễ này đã để lại 
những phần tử, được gọi là những hạt lúa chắc mà Thầy 
đã gieo mầm xuống và đã đào tạo nên như Thầy Phổ 
Đức, sư cô Phổ Châu là những hạt giống chắc, đã có căn 
duyên sâu dày với Tam Bảo nhiều kiếp. 

Nhân duyên đến đi như bóng câu qua cửa sổ, Thầy đã 
gieo hạt mầm giác ngộ của đức Thế Tôn xuống cho từng 
lớp người đến, từng lớp người ra đi. Cho đến bây giờ 
không biết bao nhiêu chuyến đò, mà Thầy là ông lái đò 
đã đưa khách sang sông. Tùy vào duyên lành và căn 
cơ nghiệp thức của mỗi người, mà phát triển theo xu 
hướng tâm thức của mình. Mỗi người là mỗi hoàn cảnh, 
mỗi tâm thức. Và ai cũng có cơ hội, đủ khả năng để thực 
tập giáo lý Phật dạy. Lấy đó làm cho hương vị cuộc sống 
thêm an vui, ý nghĩa. 

Người bạn cùng lớp thế hệ của tôi thuở ấy, Ngô Văn Vinh 
(Quảng Thành), bây giờ đã thành nhân và thành danh. 
Anh là một tiến sĩ về ngành vật lý học. Xuất thân từ đại 
học danh tiếng UC Berkeley. Sau mười năm vắng bóng, 
chúng tôi mới gặp lại cách đây mấy tuần. Anh em gặp lại 
tay bắt mặt mừng, với một buổi chiều bên bữa cơm chay 
đạm bạc, thật thân tình ấm cúng như thuở nào! Chúng 
tôi hàn huyên tâm tình. Hiện tại ngoài công việc chuyên 
môn ra và trách nhiệm với gia đình, anh dành thời gian 
để hộ trì Tam Bảo, với cương vị của một người cư sĩ hộ 

đạo. Nhớ lại thuở ấy, người bạn sinh viên Quảng Thành, 
cứ mỗi tối thứ Bảy, anh lại ghé về TTPG Hayward, ở lại 
qua đêm, sáng Chủ nhật tham gia lớp học Phật pháp, 
sau đó trở về trường. Cứ như vậy không biết bao nhiêu 
năm đi ngang qua cho đến ngày anh tốt nghiệp tiến sĩ. 
Anh cũng là một trong những người có tâm niệm muốn 
sống cuộc đời xuất sĩ, nhưng duyên phận đã hướng anh 
về một ngõ mà trái tim anh, đã tự định hướng theo lối đi 
con tim của nó. Sau bao năm tu học bên Thầy bên bạn, 
rồi theo định mệnh duyên phận, tôi trở về với cương vị 
của một tục gia đệ tử. Tuy vậy, hạt giống “tứ vô lượng 
tâm” từ bi hỷ xả, lý nhân duyên, và đạo lý vô thường là 
chìa khóa thần kỳ, từ ngọn đèn trí tuệ của đức Thế Tôn, 
đã được tổ tương truyền cho đến thế hệ của Thầy tiếp 
nối.  Cũng trong sứ mệnh đó, Thầy đã tiếp bước, ươm 
xuống hạt mầm tuệ giác đạo lý đó cho những người con 
đã có duyên với Tam Bảo. Hạnh nguyện của Thầy vẫn 
mỗi ngày tiến bước, dù phải trải qua những cản trở nguy 
khốn, với bao thăng trầm ngược xuôi mà tưởng chừng 
như muốn bỏ cuộc; nếu thiếu ý chí và bản hoài.

Cho đến hôm nay, từ một ngôi nhà được cải gia vi tự, đã 
bao năm trôi qua, Thầy đã đem tâm lực, ý lực để hình 
thành một ngôi chùa Phổ Từ bề thế, làm nơi quy ngưỡng 
cho tứ chúng Phật tử bốn phương về tu học. Việc làm 
này cả là một kỳ công, dù đây chỉ là biểu tượng vật chất. 
Tuy nhiên, đây quả thật là tâm nguyện cao cả, nếu không 
có tấm lòng sắc son với đạo pháp, với thế hệ tương lai, và 
với văn hóa dân tộc Việt trên xứ người, quả nhiên không 
thể nào đi tròn con đường ngược dòng.   

Phạm Khanh
Đệ tử xuất gia đầu tiên của Thầy
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ơn hai mươi năm trước, nước Mỹ không 
có nhiều chùa và nhiều Tăng chúng tu 
học như bây giờ, nhất là ở những nơi xa 
xôi, lạnh giá. Màu y vàng hiếm bắt gặp và 
pháp âm của Phật cũng khó nghe được ở 

những nơi đó. Vậy mà thỉnh thoảng lại có một vị xuất gia 
trẻ, tu học xuất thân từ môi trường trăm phần trăm Mỹ 
lại xuất hiện, mang ánh sáng trí tuệ và tấm lòng từ bi của 
đạo Phật đi gieo rắc muôn phương, mong đem duyên 
lành đến với những người đang khao khát được học hỏi, 
tu theo pháp môn giải thoát. 

Tôi nghe đến phương danh của Thầy từ những ngày đầu 
mới bước chân vào Gia Đình Phật Tử. Có một lần, tôi 
tìm thấy mấy cuốn băng giảng của Thầy trên kệ sách 
Đoàn quán GĐPT và tôi mượn về nghe. Thầy giảng về 
con đường xuất thế và hạnh nguyện của người xuất gia. 
Thầy nhắm đến tuổi trẻ và Thầy nhắm đến lứa tuổi sinh 
viên và học sinh, lứa tuổi luôn luôn đi tìm ý nghĩa cuộc 
sống và tìm một chân lý, một lý tưởng đẹp để sống và dấn 
thân phục vụ hết mình. 

Thầy lúc đó rất trẻ, khoảng ngoài ba mươi tuổi, mang 
tướng mạo của một vị xuất gia, uy nghi, trẻ trung, hoạt 
bát, nhiệt tình và dễ gần gũi, lại nói đúng tâm lý, nguyện 
vọng, khát khao và nhất là mở một con đường đẹp, rộng 
thênh thang cho tuổi trẻ hướng về và tìm về. Thầy phát 

nguyện thực hành hạnh Bồ Tát, nguyện đi đến mọi nơi 
nào chánh pháp chưa được nghe thấy, chưa được tuyên 
dương, chưa được thực tập. Thầy chưa có chùa lớn, Thầy 
chưa có hội chúng xuất gia tu học như bây giờ. Thầy 
chỉ thuê một căn nhà nhỏ trong vùng cư dân để lập đạo 
tràng tu tập và ở với vài anh sinh viên làm bạn lữ thiện 
tri thức, tối lửa tắt đèn có nhau. Tôi đã từng hướng về 
California và từng mơ ước được về thăm đạo tràng tu 
tập của Thầy.

Một thời gian sau, nghe nói Thầy đã lập chùa và có 
chúng tu học tại đó. Và tôi quyết định về California một 
chuyến để trải nghiệm và đi một lần để học hỏi. Tôi tìm 
về chùa Thầy và ở lại một tuần nhân có dịp khóa tu học 
tập sự xuất gia dành cho tuổi trẻ. Đó là một nhân duyên 
lớn và cũng là một sự trải nghiệm tuyệt vời mà trước 
đó tôi chưa bao giờ biết được. Ngày đó, hai mươi năm 
trước, Bắc California chưa có nhiều chùa và cũng không 
có nhiều tăng ni tu học như bây giờ. Tuy vậy, California 
vẫn luôn là nơi có chánh pháp, có những vị xuất gia để 
tìm về nương tựa. California như xứ Ấn Độ thu nhỏ 
ngay trên nước Mỹ.

Chùa không nhiều, nhưng chùa được thành lập bởi 
những vị Thầy rất nổi tiếng nên người ta biết nhiều. 
Riêng chùa Thầy thì ngược lại. Ngày đầu tiên tôi đến 
chùa Thầy vào một buổi sáng. Tôi rất ngạc nhiên ở rất 

Thầy và hạnh nguyện lắng nghe của

Bồ Tát Quán Thế Âm
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nhiều điểm. Điều ngạc nhiên đầu tiên là ngôi chùa rất 
nhỏ, trông như một ngôi nhà bình thường, trong một 
khu dân cư, cạnh bên trường học. Người lạ nhận biết 
được chùa chỉ khi nào để ý, nhìn kỹ thấy có tượng Bồ 
Tát Quán Thế Âm nhỏ đứng khiêm tốn phía trước sân. 
Chùa không cổng tam quan, không bảng hiệu, không 
mái ngói, không rào cản ngăn cách giữa đời và đạo. 
Chùa nằm đơn sơ, bình dị, thở cùng hơi thở của dân địa 
phương và hòa cùng tiếng nói cười líu lo của học sinh ở 
trường học đối diện. 

Điều ngạc nhiên thứ hai là Thầy còn rất trẻ mà có chúng 
xuất gia tu học rất nề nếp và có giờ giấc nghiêm chỉnh, 
có đường hướng đào tạo rõ ràng. Những ngày sống thử 
ở chùa, tôi ngủ trong góc nhỏ ở thư viện đầy sách báo, 
mà phần lớn là sách Phật pháp. Chùa rất yên tịnh, nhẹ 
nhàng và trang nghiêm.  Khác với những lời giảng vui 
vẻ, nhiệt tình, cởi mở, dễ gần gũi trong băng giảng, Thầy 
ở ngoài thực tại, bằng xương bằng thịt, ít nói, uy nghiêm, 
yên lặng và nhẹ nhàng như cơn gió nhẹ. 

Buổi sáng, chúng xuất gia dành toàn thời gian lo tu học 
hoặc đi học trong trường và trong chùa giữ im lặng để 
thực tập quay về sống với chính thân tâm mình. Chính 
sự im lặng, nhẹ nhàng như vậy nên chùa có cái trang 
nghiêm, uy nghi của nó. Trong sự lặng im, mình nghe 
được chính mình, mình tìm lại chính mình và mình có 
nội lực mạnh để dám nhìn thẳng vào sâu bên trong nội 
tâm mình mà không trốn chạy, tránh né nữa. Trong sự 
lặng yên của tâm và ngoại cảnh, ta cảm được sự dung 
thông với mình và với mọi người, với thân và tâm và 
sự buông bỏ mọi trói buộc. Đó là lời kinh không lời mà 
ai sống trong yên lặng sẽ dễ cảm nhận được. Đó là sức 
hút mạnh mẽ đầu tiên ở một ngôi chùa nhỏ mà tôi trải 
nghiệm. 

Càng về chiều thì sinh hoạt trong chùa sinh động hơn: 
chấp tác, lễ sám, tụng kinh, tụng niệm, lo việc trong 
chùa và Thầy lại năng động trong đôi giày thể thao: Thầy 
đi làm vườn, Thầy chạy bộ, Thầy tưới nước, Thầy tiếp 
chuyện với Phật tử gặp khó khăn hay có việc cần chùa 
giúp, Thầy ra ngoài làm Phật sự. Ở Thầy, cách sống và 
cách tu học luôn cân bằng giữa động và tĩnh. Trong cái 

tĩnh có cái động và trong cái động có cái tĩnh. Tĩnh quá 
làm tâm sinh dính mắc và có xu hướng thoái lui, an 
phận, an nhàn, xa lìa cuộc sống thực tại, còn động quá 
làm xáo trộn, não loạn tâm. Thầy dạy trong mọi sinh 
hoạt tu học luôn giữ cân bằng như vậy để sống hòa nhập 
giữa đạo và đời của một vị Bồ Tát tự độ và độ tha.

Buổi tối chúng xuất gia dành thời gian tụng kinh và sinh 
hoạt phần lớn hướng đến lợi ích của đại chúng. Đó là lúc 
mà Thầy giảng pháp, Thầy khuyến tấn, Thầy khai ngộ 
Phật pháp cho Phật tử cư sĩ. Sống và tu học với Thầy và 
đại chúng xuất gia, tôi dần hiểu được lời Phật dạy: “Nói 
năng như chánh pháp, im lặng như chánh pháp”. Dù khi 
nói hay khi im lặng, người xuất gia cũng luôn thể hiện 
được sự hùng mạnh của nội tâm. Nơi đây, Thầy chia ra 
hai thời gian tu học rõ ràng đúng theo câu Phật dạy này. 
Buổi sáng sau khi công phu sáng xong thì giữ im lặng 
nửa ngày, gọi là im lặng tu học như chánh pháp. Buổi 
chiều bắt đầu sinh hoạt, tụng kinh chiều, làm việc, chuẩn 
bị cơm nước… cũng đúng theo chánh pháp mà làm, tức 
là dùng lục hòa mà sống và làm việc với nhau. Dùng 
chánh kiến và sự tinh tấn mà hòa hợp trong suy nghĩ và 
hành động.

Có thể nói rằng Thầy là lớp Tăng trẻ đầu tiên được tu 
học và đào tạo tại Mỹ cho nên trong cái cô độc ban đầu, 
trong cái bơ vơ chập chững hành đạo, Thầy lại mở lòng 
ra dễ hơn so với cách tu truyền thống vì Thầy ít bị ràng 
buộc hơn, có nhiều sáng tạo, ôm ấp nhiều truyền thống 
tu tập khác nhau và dung thông lại làm cách tu, định 
hướng đào tạo và hoằng pháp cho mình dễ hơn. Điển 
hình nhất trong sự sáng tạo của Thầy là khóa tập sự 
xuất gia, hay gọi là khóa tu gieo duyên, có nguồn gốc từ 
truyền thống Nguyên Thủy. 

San Francisco là nơi có rất nhiều truyền thống tu học 
khác nhau: mật tông, tịnh độ, thiền Nguyên Thủy, thiền 
Nhật Bản, thiền tịnh song tu của Việt Nam, thiền Chánh 
Niệm Làng Mai… đều có. Như một Thiện Tài Đồng Tử 
phát nguyện đi tu học nhiều nơi và học hỏi kinh nghiệm 
từ nhiều vị Thầy khác nhau, Thầy sớm có cơ hội tu học 
với nhiều truyền thống khi mà tâm Thầy trẻ trung, không 
có sự ràng buộc, giới hạn ở một truyền thống nào để 
chấp chặt. Một trong sự góp nhặt quan trọng của Thầy là 
khi tu học từ truyền thống Nam Tông và áp dụng tại đạo 
tràng mình, và cũng là hướng đi và thao thức của Thầy 
là tạo cơ hội cho mọi người tu gieo duyên, tu hạnh xuất 
gia. Khóa tu này đã mở ra cơ hội cho những người mong 
mỏi, khát khao, và thử nghiệm, trải nghiệm đời sống 
người xuất gia dành cho người cư sĩ. Nhiều người tìm 
về với khóa tu này để học hỏi và thử thách chính mình, 
họ muốn tìm đến để “thấy” hơn là tìm đến để “nghe”. Đó 
là lời Phật dạy, đạo của Ngài là đến để trải nghiệm chớ 
không phải chỉ đến để thỏa mãn tìm hiểu tri thức.
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Thầy thành lập được chúng xuất gia tu học cũng từ 
những chuyến hoằng pháp xuyên bang liên tục của Thầy 
và nhờ vào sự trải nghiệm qua những khóa tập sự xuất 
gia gieo duyên mà người trẻ lẫn người có tuổi có cơ hội 
thử sức vào đời sống, chí nguyện và con đường thực sự 
của người xuất gia. Khi hiểu được họ sống như thế nào, 
họ tu tập như thế nào, họ hành đạo ra sao thì người cư 
sĩ mới mạnh dạn vượt qua cuộc sống đời thường, vượt 
lên chính mình, phát tâm bồ đề mạnh hơn và cất bước 
đi về hướng mà mình đã có dịp trải nghiệm qua và biết 
rõ mình sẽ làm gì cho quãng đời còn lại cho có ý nghĩa. 

Người ta nói California đi dễ khó về. Ở đây, nó không 
còn là sự cám dỗ của những cuộc vui giải trí xa hoa, 
phóng túng hay sự tự do quyến rũ của lối sống nơi đa 
văn hóa này, mà chính ở nơi có lực hút mạnh của sự trải 
nghiệm tâm linh. Và Thầy là một trong những người áp 
dụng thành công trong khóa tu tập sự xuất gia đó để tạo 
sức hút đối với tuổi trẻ. Thầy xóa bỏ nỗi sợ trong lòng 
người muốn tu học rằng tu là vui, tu là tươi trẻ, tu là 
phụng sự chớ không phải tu là xa lánh, là khổ hạnh, là 
trói buộc mình. Giới trẻ về chùa tu học có lúc rất đông 
đến nỗi không có chỗ ở cho nhiều người. Họ đến vì họ 
đã vượt qua những điều sợ hãi làm rào cản ngăn bước 
chân họ đi tìm hạnh phúc trong cuộc sống.

Điều ngạc nhiên thứ ba là tu học là thể hiện một chí 
nguyện lớn, một đại nguyện lớn, nhưng về tu học với 
Thầy, ta phải bắt đầu ở những việc rất nhỏ, rất đời 
thường nhưng ta lại không biết thực tập. Tôi bắt gặp 
những hàng dép giày xếp ngay ngắn trước cửa chùa hay 
nằm gọn gàng trên kệ gỗ. Ở đâu trong chùa nhỏ này, ta 
cũng bắt gặp những câu kệ nhắc nhở giữ chánh niệm 
mọi lúc, mọi nơi. Ngay cả trong nhà tắm, trong phòng 
vệ sinh cũng có những câu kệ dạy ta biết tiết kiệm nước, 
biết quán chiếu dơ và sạch, trong hoa có rác, trong rác 
có hoa, và luôn giữ tâm trong sáng, chánh niệm và nghĩ 
đến sự sạch sẽ, thanh tịnh, trang nghiêm cho mình và 
cho người khác. Những câu kệ này là cách thức thực tập 
bốn oai nghi, đi, đứng, nằm, ngồi, dù ở đâu, dù lúc nào, 

của một vị mới xuất gia tu học để giữ tâm trong sáng và 
chí nguyện lợi tha. 

Thầy rất đúng giờ và rất siêng năng trong mọi Phật sự 
nào xảy đến. Dường như Thầy là con người của công 
việc và sáng kiến và thao thức với nhiều hoài bão lớn. 
Lịch sinh hoạt Phật sự và tu tập ở chùa lúc nào đối với 
Thầy cũng đầy kín. Thầy chọn cách phục vụ chúng sanh 
là cúng dường chư Phật và là hạnh nguyện của một vị Bồ 
Tát nên ở Thầy việc đến, việc đi, Thầy làm hết sức mình 
mà khó bắt gặp những lời than trách hay nao núng trong 
lời nói hay hành động của Thầy. Ở Thầy hình như không 
có sự thoái thác hay miễn cưỡng. Chuyện gì đến thì Thầy 
đón nhận rất tùy duyên mà khó cho những người sơ cơ 
thực tập được. Sau này, càng từng trải trong việc tu học, 
tôi mới hiểu nhiều hơn về hạnh tùy duyên mà người tu 
học cần phải có thì mới sống thuận theo nghịch cảnh 
được. Trong sự tùy duyên luôn đi theo sự hoan hỷ, và tạo 
nên sự nhiệt tình và sự tinh tấn. Muốn tinh tấn tu học 
mà sống không tùy duyên thì rất khó thành tựu.

Có nhiều lần Thầy nói vui rằng, nhận nuôi và đào tạo 
chúng xuất gia là đánh mất hết nửa cuộc đời tu của Thầy. 
Tuy là câu nói vui nhưng nó cũng nói lên con đường 
này gian truân và gập ghềnh, chông gai lắm. Từ việc 
dạy chúng, lo cho chúng xuất gia có nơi ăn chốn ở, êm 
ấm, hòa thuận tu học, cho đến đào tạo một vị tăng ni có 
đạo cao, đức trọng, có khả năng lãnh đạo, hoằng truyền 
chánh pháp và nhất là giữ vững mãi ngọn lửa tu tập, thắp 
sáng mãi tâm bồ đề và biết tu trên đường dài là điều 
luôn làm Thầy thao thức và trách nhiệm nặng nề. Tôi đã 
có rất nhiều lần thấy Thầy cứ đi hành thiền trong đêm 
khuya vắng quanh tượng Quán Thế Âm Bồ Tát hoặc có 
lúc Thầy ngồi im lặng bên tượng Ngài mà cầu nguyện và 
cứ để cho những giọt nước mắt rơi bên Mẹ hiền trong 
những lúc khó khăn nhất, nan giải nhất, gieo neo nhất. 
Nhưng dù sao thì Thầy là vị Tăng, Thầy còn sự may mắn 
tìm về bên Mẹ hiền với tất cả niềm tin và sự nương tựa 
để mà cứ trải hết lòng mình cho Mẹ hiểu. Sau cơn mưa 
trời sẽ sáng, sau những phút trải lòng ra, hạnh lắng nghe 
của Bồ Tát dường như đang nghe thấy, đang thấu hiểu và 
đang âm thầm hộ trì. 

Từ ngày nuôi chúng xuất gia và từ ngày xây chùa Phổ Từ, 
cuộc đời Thầy càng gắn bó và hiểu thấu hạnh nguyện Bồ 
Tát Quán Thế Âm hơn bao giờ vì ai cũng có thể bỏ Thầy, 
ai rồi cũng xa Thầy, nhưng Mẹ hiền vẫn muôn đời sắc 
son, chung thủy vô điều kiện bên Thầy. Tôi không phải 
là người đệ tử thường xuyên bên Thầy, thích làm theo 
y như Thầy hay làm cho Thầy vui lòng, nhưng tôi hay 
nhìn những bước chân âm thầm ngoài sương gió của 
Thầy, những hoài bão nhiệt tình của Thầy, những bóng 
dáng nhẹ nhàng giữa đêm khuya của Thầy bên Bồ Tát để 
thấu hiểu hơn. Tôi không phải là người hay nói lời hay 
để Thầy vui, nhưng tôi hay học hỏi ở hạnh nguyện của 

Giới trẻ về chùa tu học có 
lúc rất đông đến nỗi không 
có chỗ ở cho nhiều người. Họ 
đến vì họ đã vượt qua những 
điều sợ hãi làm rào cản ngăn 
bước chân họ đi tìm hạnh 
phúc trong cuộc sống.
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Thầy. Ngày Thầy giao việc cho tôi chăm lo cho GĐPT 
Chánh Tâm, Thầy không ngồi bên chỉ vẽ chi tiết phải 
làm thế này phải làm thế kia. Thầy luôn để đệ tử tự suy 
nghĩ, khám phá và thử thách. Thầy luôn tạo sự tự do 
trong cách làm việc và suy nghĩ và không gian cho đệ 
tử tự lớn lên từ công việc. Tự lớn khôn từ trong trách 
nhiệm và phụng sự và đó cũng là kinh nghiệm tu tập của 
chính bản thân Thầy.

Thầy luôn tạo cơ hội cho người xuất gia được môi trường 
tu học và làm việc thích hợp với sở thích và khả năng 
của mình. Mấy năm gần đây, Thầy giao việc xong thì 
Thầy có thời gian lặng yên nhiều hơn vì Thầy thấy đệ 
tử đủ trưởng thành và có thể làm tốt công việc. Nhưng 
Thầy luôn khuyến khích học trò phải luôn mở lòng ra 
học hỏi, học hỏi không ngừng để có tầm nhìn sâu và 
rộng, để có khả năng lý giải, hóa giải khi gặp khó khăn 
trong đường tu học và hành đạo. Thầy hay khuyến tấn 
rằng tu tập trước hết phải có chánh kiến làm nền tảng, 
làm ngọn đuốc dẫn đường, nếu không, cho dù có tu lâu, 
làm việc phụng sự tha nhân nhiều cũng không có hiệu 
quả vì tu tập không đặt trên nền tảng của tâm buông xả. 
Chỉ khi chúng ta thật sự tu tâp cho chính mình ra khỏi 
các khổ đau, bám víu của tâm thì ta mới thật sự tu tập 
cho chính mình. Lúc đó ta mới thực hiện được những 
hạnh nguyện lợi tha của lý tưởng Bồ Tát. Do đó, Thầy 
luôn nhấn mạnh con đường hoằng pháp của Tăng Ni trẻ 
phải luôn ghi nhớ Bồ đề tâm phải được xây dựng trên 
nền tảng của tâm buông xả, tâm hướng đến giải thoát.

Ngày nay khi ta đến tu học ở chùa Phổ Từ khang trang, 
rộng rãi, thuận tiện như vậy, nhưng đằng sau đó là những 
đêm thao thức của Thầy, những nỗi lo toan canh cánh 
của Thầy cùng biết bao nhiêu bước chân âm thầm Thầy 
đã đi dẫm khắp mảnh đất mà ngôi chùa này đang hiện 
diện. Thầy đã cầu nguyện và cầu nguyện Bồ Tát Quán 
Thế Âm không ngừng trong những ngày khó khăn, cực 
khổ nhất trong giai đoạn xây chùa. Thầy có niềm tin sâu 
chắc vào năng lực lắng nghe, lòng từ bi và hạnh nguyện 
cứu độ của Bồ Tát Quán Thế Âm. Ở những giai đoạn 
khó khăn nhất của đời tu, đào tạo chúng xuất gia và xây 

dựng chùa Phổ Từ, Thầy chỉ biết nương tựa, khóc âm 
thầm giữa những đêm khuya vắng lặng bên chân tượng 
Bồ Tát. Những lúc có những chuyện khó khăn khi nuôi 
dạy chúng xuất gia hoặc những trở ngại lúc đang xây 
dựng chùa, Thầy trải lòng hết cùng Mẹ Hiền và nhờ đó 
mà Thầy vượt qua và có sự thanh thản trong tâm hồn.

Chúng ta nhìn thấy ngôi chùa khang trang, bề thế, trang 
nghiêm như vậy, chúng ta nhìn thấy mọi sinh hoạt đi 
vào nề nếp, và ba đơn vị Gia Đình Phật tử sinh hoạt nhịp 
nhàng như vậy, nhưng có ai hiểu rằng, đã từng có biết 
bao bước chân âm thầm hành thiền, bao câu niệm cầu 
nguyện Bồ Tát, bao nhiêu lần chuỗi hạt xoay tròn trên 
tay Thầy trong đêm vắng khi đối diện với bóng đêm, 
đối diện với chính mình và đối diện với bao gian nan 
trên con đường hoằng pháp, nuôi chúng xuất gia, độ 
sinh ở phía trước. Khen tặng Thầy một tiếng khi nhìn 
thấy những thành tựu mà Thầy đem đến thì dễ nhưng 
để nhìn sâu, hiểu thấu hạnh nguyện và con đường Thầy 
đang mở ra thì cần có tấm lòng và sự quán chiếu nhiều 
hơn. 

Có lẽ hai thời điểm vui nhất trong chương trình tu học 
của chùa Phổ Từ mà Thầy hoan hỷ nhất là khóa tập sự 
xuất gia và ngày vía Quán Thế Âm Bồ Tát. Đó cũng là 
điểm hay đặc biệt của chùa Phổ Từ mà Thầy đem từ bi 
và trí tuệ lồng vào trong hai cách tu tập này. Khóa tập 
sự xuất gia là đến để mà thấy chính mình, và ngày vía 
Quán Thế Âm là đến để mà nghe chính mình, nghe nỗi 
khổ đau của mình và dùng chính lòng từ bi của mình mà 
hóa giải nó. Vậy thì mời bạn đến tu tập với những ngày 
này để cùng cảm niệm tri ân công đức của Thầy qua đời 
tu và hoằng pháp của Thầy. Chúng ta cùng thành tâm 
cầu chúc Thầy sinh nhật lần thứ 66 với nhiều sức khỏe, 
nhiều niềm vui và tập nhìn để hiểu sâu hơn về Thầy hơn 
là nhìn thấy những gì có hình tướng bên ngoài.

Thích Phổ Đức
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met Thích Từ Lực in the 1990s as 
a member of the now-defunct Bay 
Area Buddhist Council. A number of 
close friendships emerged from that 

Council, and I feel fortunate to have made 
this connection with Thầy while he was at the 
Hayward Buddhist Center. Over the years, we 
have stayed in touch, and I have turned to him 
for advice when appropriate. 

I am grateful to have attended the opening 
ceremonies for the Compassion Meditation 
Center/Chùa Phổ Từ and to have visited a 
number of times since its opening.  I wish that 
my responsibilities at Berkeley Zen Center 
allowed me to be there more frequently.

In 2015, when I was invited to take part in a 
Buddhist dialogue with Catholic clergy and 
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scholar in Rome, I strongly encouraged the 
organizers to invite Thích Từ Lực. In June 
of that year we were able to cooperate in this 
unique dialogue and visit with Pope Francis, 
which also included Sư Cô Phổ Châu, of 
Hayward’s Compassion Meditation Center. 

On the joyous occasion of his birthday, I send 
my warm wishes to Thầy.  May every day be a 
good day. 

Peace & Dharma
Hozan Alan Senauke

Vice-Abbot
Berkeley Zen Center

I
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Thầy Tôi 
Thầy tôi người nhỏ nhắn

Với chiếc áo bạc màu 
Đi qua cùng năm tháng 
Dáng Thầy vẫn uy nghi 

Lòng Thầy như biển rộng 
Tâm từ trải muôn nơi 

Thầy thương đời đau khổ 
Nên chẳng hề thảnh thơi 

Ngày ngày lo viết sách 
Đêm đêm lại nguyện cầu 

Mong mọi người chuyển hoá 
Tìm về nẻo thanh cao 
Tình Thầy tôi thế đó 

Mộc mạc và chân phương 
Đem tình thương sưởi ấm 

Muôn phương vạn nẻo đường. 

Thích Nữ Phổ Thanh
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ooking at these photos, I remember the past 
20 plus years of knowing Ven Master Thich 
Tu Luc. The photos here are just a few, but 
in my mind, there are countless snapshots of 
the times together, with Thay’s face beaming 

golden with loving-kindness and compassion. Many of 
the images, like those here, are of special times like the 
International Day of Vesak at Compassion Meditation 
Center, filled with the beauty of our multi-national, 
multi-traditional Buddhist Sangha Jewel of Northern 
California gathered together in peace, harmony and 
joyful appreciation of the Buddha, Dharma and Sangha. 
Almost all of us immigrants or transplants, making our 
home, our way, our life here; and all of us refugees in one 
way or another; refugees of Samsara, as Thay said recently 
at our 2018 International Day of Vesak in Berkeley. 

Born in the United States and raised in the Pacific 
Northwest, I went to Asia to train and ordain in 
Buddhism. However, due to the vicissitudes of Visa laws, 
just when it seemed I was near to my goal, while still a 
young novice in my tender 20’s, I was expatriated back 
to the United States, loosing my venerable elder teacher 
and mentor, my Dhamma sisters, and my monastic 

66th Birthday Felicitations for Ven Master Thich Tu Luc 

community. I felt like a refugee in my own land! — 
coming to live and find my way alone in what seemed 
like another country—California. But I was not alone. 
I deeply remember the loving kindness of the senior 
monastics who were here in Northern California; their 
kindness, their compassion, and mentorship. Without 
them and their love and kindness, I don’t know how 
I could have survived as a Buddhist monastic. Bhante 
Seelawimala, Ven Thich Tu Luc, Bhante Shantarakshita, 
Bhante Rahula: in the photos here, I see four of those 
who have been such Kalyanamittas (Thiện tri thức) again 
and again—good spiritual friends, mentors and wise 
advisors of more than two decades. Seeing them and 
remembering their kindness, I truly feel the meaning of 
refuge in the Sangha Jewel.

Looking back over emails to find these photos, I see 
again, how supportive Ven Master Thich Tu Luc has 
been. When he learned of our fledgling bhikkhunis’ 
community being offered gift of raw redwood forest land 
on the Sonoma Coast for our bhikkhunis’ hermitage, 
he so joyfully, encouragingly and unhesitatingly gave 
his blessings. I hold those blessings as treasures of 
goodness in my heart still! When our Dhammadharini 
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community wanted to go ahead with establishing an 
accessible monastery, but didn’t have the funds to 
do so, Thay generously and unhesitatingly offered us 
hours of invaluable advice in Buddhist community 
based micro-financing, based on his own recent, local 
experience. This understanding and sense of their being 
create ways forward in our Buddhist communities has 
served so well! And when our community purchased the 
monastery property, Thay Tu Luc, Su Co Pho Chau, and 
members were among the first to come to offer blessings 
and support to the new Sangharama property—even 
before our opening blessings! This example, this heart 
of being willing to go near and far to offer love, blessings 
and support to our next generations of Sangha has gone 
deep into my heart and bones—deep into this life. 

And I see now, all of us are getting older. Bhante Seela 
(the elder Sri Lankan monk in burnt-orange robes in the 
photos here) is in his 70s, Thay Tu Luc is 66 [!!] and I 
will be turning 50. I feel happy for getting older in the 
Sangha; something very fine that becomes golden with 
its aging and maturing over time. It is hard to imagine 
life without Kalyanamittas (Thiện tri thức), like lamps 
glowing beautifully in these robe colours in the darkness, 

like boats travelling together across the waters, like old 
friends also finally meeting together on the other side, 
and with love, helping others to cross over, to find refuge, 
and to safely reach the other side.

Venerable Master Thich Tu Luc, words can hardly say: 
“Thank you very much from the bottom of my heart!” 
“Happy Birthday!” And, “Thank you for being born in 
this world and being a part—such a good part—of this 
life, and blessed Buddha’s Path, together”. May all your 
most wholesome aspirations come true. As we say in 
Theravada Buddhism for all of the best things: Sadhu, 
sadhu, sadhu—anumodami! (Lành thay! Lành thay!  
Tùy hỷ công đức!)

With bows of gratitude,
Tathaloka Bhikkhuni, Founding Abbess 

Dhammadharini Sonoma Mountain
Bhikkhuni Monastery 

& Aranya Bodhi Awakening Forest Hermitage
Northern California
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Thầy Từ Lực
và tôi

gày mồng một Tết năm 1976, có một cặp 
bạn nam và nữ cùng tôi (tôi chưa xuất gia) 
đi tìm chùa Việt Nam, vì lúc ấy chưa có 
một ngôi chùa nào.  Có người chỉ là tại San 
Francisco có một thất nhỏ có Thầy Thích 

Tịnh Từ mới về.  Chúng tôi mò mẫm nhưng may là nhờ 
anh lái xe người Mỹ nên tìm được tới chùa.  Chùa chỉ có 
một chiếc chiếu trải giữa sàn, phía ngoài có một cái bàn 
nhỏ, một cái đôn dài và thêm hai cái ghế đều sơn trắng.  
Thầy  Thích Tịnh Từ ngồi trên chiếc chiếu đó nói chuyện 
với một chị, mà chị này có nhiều vấn đề về người em trai 
làm tu sỹ ở Ấn Độ. 

Chúng tôi đứng lóng cóng đợi lâu nên cứ thấp thỏm.  
Thầy Tịnh Từ thấy thế nên gọi với vào trong: “Chú 
Long!”  Thì thấy một chàng trai ốm yếu đi ra, Thầy nói, 
“Chú tiếp khách”.  Chú Long này là một Phật tử tập sự vì 
chưa có pháp danh, còn trẻ chừng 22, 23 tuổi.  Chú nói 
với người bạn của tôi: “Mời anh ngồi”.  Chúng tôi nhìn 
nhau thầm nghĩ: “Anh này chỉ mời ông bạn mà không 
ngó tới mấy cô!”  Nên chúng tôi không nói gì, chú Long 
lại nói: “Mời anh ngồi” người bạn không nói gì, và có vẻ  
hơi luống cuống!  

Chú Long nói tiếp: “Tôi mời anh ngồi, sao anh không 
ngồi mà cũng không nói gì?” Thầy Tịnh Từ nhìn qua 
chỗ chúng tôi, rồi tiếp tục nói chuyện với bà khách.  Tôi 
thấy anh bạn có vẻ sượng nên cười và nói đỡ: “Anh này 
là người Nhật Mỹ nên không hiểu gì đâu anh ơi!”  Anh 
Long ngạc nhiên và nói:  “Rứa mờ nạy chừ khộng nỏi.” 
Ba người chúng tôi chỉ biết nhìn nhau. 

Chú Long bỏ đi và miệng thì ngâm câu: “Ta về ta tắm ao 
ta; Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn.”  Tôi thầm  nghĩ: 
“Anh này đang nói móc tụi mình, hóm ghê!”  Chúng tôi 
đành ra về vì bà khách kia cứ ngồi đó nhờ Thầy Tịnh Từ 
giải quyết việc của em bà.

Khoảng một năm nữa thì Thầy Tịnh Từ lập chùa Từ 
Quang và chú Long nay trở thành Sư chú Thích Từ Lực.  
Thỉnh thoảng tôi vẫn gặp sư chú trong các lớp dạy giáo 
lý tối thứ sáu hàng tuần ở chùa Từ Quang tại thành phố 
San Francisco, tiểu bang California.   

Khoảng mười năm sau thì có một hôm Thầy Thích Tịnh 
Từ mời Thầy Từ Lực ra cho ngồi trên cái ghế đặt trước 
chánh điện rồi giới thiệu với tất cả Phật tử là Thầy Thích 

Từ Lực nay đã được Hòa Thượng Thích Mãn Giác cho 
thọ giới Tỳ Kheo và hiện đang học tại San Francisco 
State University cũng sắp xong.   Cả mười năm dài Thầy 
Từ Lực mới được lên chức Tỳ Kheo hay cho thọ Đại Giới 
Đàn Tỳ Kheo.  Tôi cảm động và phục Thầy quá.  

Tôi thầm nghĩ không biết cái tâm nhẫn nại chờ đợi của 
tôi có sánh bằng sự chờ đợi như của Thầy Từ Lực không?  
Cũng trong mười năm đó Thầy học và tốt nghiệp bằng 
cử nhân tại San Francisco State University.   Bữa Thầy 
ra trường về khoe mảnh giấy báo tin và nói với lớp học 
“Kinh Bát Nhã”: “Bây giờ tôi thực sự là một Thầy tu và 
cũng lãnh được bằng cử nhân của đại học San Francisco 
State University, tôi xin chia sẻ niềm vui với quý huynh 
đệ thân hữu, tôi thật hoan hỷ và nếu có chết tôi cũng 
vui!”  Tôi nghĩ: “Có chí lắm, giỏi.” Tôi khâm phục vị Thầy 
thật nhẫn nại và có chí.  

Sau đó tôi mướn Thầy vào làm trong đại học University 
of California, Berkeley để Thầy có tiền trả “tiền loan” của 
mười năm ăn học đại học. 

Thầy Từ Lực khá thông minh, học việc nhanh và làm 
kỹ lưỡng cho nên tôi cũng đỡ lo và khỏi mang tiếng là 
cho người nhà không kinh nghiệm vô làm nhân viên. 
Sự quyết định mướn Thầy của tôi là lý do Thầy có được 
bằng cử nhân để chứng tỏ trình độ học vấn và sự hiểu 
biết ngôn ngữ của Thầy.  Nhờ những yếu tố như thế đã 
giúp tôi mạnh dạn mướn Thầy vào một đại học lớn và 
danh tiếng nhất thế giới.  

Làm việc trong đại học Berkeley, Thầy được nhiều tự do 
là muốn nghỉ ngày nào để lo Phật sự cũng được.  Bàn 
làm việc của Thầy quay vào tường và trên bức tường ấy 
Thầy dán tờ ghi công việc hàng ngày; một tờ khác ghi 
cách thức sử dụng các hệ thống của việc làm, còn có 
một mẫu giấy (posted note) vàng viết: “Chánh Pháp còn 
phải Bỏ; Huống hồ chi Tà Pháp”.   Tôi đắc ý với hai câu 
“Mantra of Rev. Từ Lực”. 

Thầy cũng được các bạn làm chung trong đại học 
Berkeley quý mến.  Có người còn định mang áo của 
chồng cho Thầy vì thấy Thầy mặc áo cũ đã sờn cổ.   Tôi 
hỏi ý Thầy nhưng Thầy từ chối.  Tôi cho mấy bà nhân 
viên người Mỹ có lòng từ bi hiểu là Thầy thích ăn mặc 
nghèo nàn như thế, không nên cho.  Người Mỹ này nói 
với mọi người khác là: “He likes a life of him living poor”  

N
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(Thầy thích sống nghèo).  Bạn người Mỹ trầm trồ về đức 
tánh ấy.  

Khi văn phòng cần Thầy làm việc quan trọng gấp vào giờ 
nghỉ trưa, nhân viên chạy lên lầu vào văn phòng của tôi 
nhờ tìm Thầy.   Tôi chỉ họ ra sân cỏ bên trái University 
Hall tới gốc cây lớn nhất ở phía bên tay trái của East Gate 
– (cửa phía đông của đại học) Thầy nghỉ trưa tại gốc cây 
ấy.   Nhân viên hỏi sao tôi biết?  Tôi nói mỗi buổi trưa khi 
tôi và các bạn đi bộ qua thảm cỏ xanh đều thấy Thầy an 
nhiên nằm nhìn lên trời xanh mây trắng… 

Họ thắc mắc: “Does he see you walked by?” Trả lời: “No, 
and I don’t want him to see me, I wanted him to enjoy 
his break times.”  Nhân viên Mỹ nghe là Thầy Từ Lực 
thích nằm gốc cây, họ đi tìm và quả thực Thầy Từ Lực 
đang nằm nghỉ trưa dưới tàng cổ thụ.  Từ đó về sau nhân 
viên hết lên văn phòng của tôi tìm Thầy và dặn nhau là: 
“If you need Từ Lực, go to the big tree in the East Gate’s 
lawn, University Hall!”  

Thầy làm tám năm trong University of California, 
Berkeley là một thời gian cũng khá lâu.   Sau vài năm 
Thầy  bắt đầu tậu một căn nhà làm chùa tại thành phố 
Hayward; Rồi mua căn thứ hai làm cho chùa lớn hơn vì 
có Gia Đình Phật Tử sinh hoạt.  Rồi mua được một nhà 
thờ của đạo Kito lớn cạnh một trường học, thuê được 
chỗ đậu xe của trường học ký 99 năm.  Và, tấm bảng 
“Chùa Phổ Từ” được treo lên làm nơi sinh hoạt Phật 
Giáo tại thành phố Hayward.  Gần đây nữa Thầy tậu 
được một nơi lớn hơn đặt tên là “Phổ Trí” ở Vacaville, 
California.   Thầy bây giờ bận bịu với Phật sự và Phật tử.  
Sự thành công của Thích Thầy Từ Lực là sự nhiệm mầu.  

Điều mà tôi muốn ghi lại ở đây là Thầy Thích Từ Lực 
là một nguời bạn và là một vị Thầy tôi rất quý và trân 
trọng.  Một vị Thầy có sự nhẫn nại và có một hoài bão 
lớn cho một tương lai của đạo Phật Việt Nam tại Mỹ.

Thầy chăm chỉ học hỏi với Hòa Thượng Thích Nhất 
Hạnh và quý Ôn Việt Nam ở Mỹ.  Thầy là một người 
cầu tiến cho nên học ngày học đêm để có khả năng Anh 
văn tốt hơn, và tìm hiểu về nếp sống cũng như văn hóa 

địa phương nhiều hơn.  Thầy rất khéo với những người 
dân địa phương và được họ trân trọng.  Trong tâm Thầy 
muốn  duy  trì  văn hóa Việt Nam, và quảng bá ngôn ngữ 
Việt cho tuổi trẻ; đó là hoài vọng của Thầy và cũng của 
chúng tôi.

Trong thời gian Thầy mới thọ giới phẩm Tỳ Kheo, có 
nhiều anh lớn tuổi hơn, Phật pháp uyên bác hơn và kinh 
nghiệm đời nhiều hơn, cũng có khi bình phẩm về Thầy. 
Thế nhưng họ có nói gì về Thầy thì tôi vẫn im lặng không 
bàn ra tán vào về tất cả những thị phi mà họ bàn về Thầy.  
Cũng có đôi lần tôi phải giải thích với họ như: “I don’t 
believe it; Thầy Từ Lực is not stupid, he is very smart.  
Please, you just look carefully at him.  He waited for 10 
years to get his Bhikkhu ordained; and it took also 10 
years for him to graduate his bachelor degree.  He is very 
smart in my personal opinion.” I don’t believe he would 
risk and do unwise things to harm himself.  END. 

Trong thời gian trên 40 năm qua, tôi từng nghe Thầy nói 
mình làm bạn Thầy; làm cấp trên của Thầy ở đại học 
Berkeley, và làm học trò của Thầy trong các lớp Phật 
Pháp ở chùa Từ Quang; làm huynh đệ với Thầy trong 
tăng đoàn Làng Mai và Tu Viện Kim Sơn.  Thời gian thật 
lâu và những gì đã xảy ra giữa hai người chúng tôi? 

Qua trên 40 năm dài đó, có một điều mà tôi ghi nhớ mãi 
về Thầy Thích Từ Lực đó là: Chúng tôi chưa hề có một 
lần nào cãi nhau, nói xấu, hay giận hờn nhau.  Tôi cũng 
không  hề kể với Thầy về ai đó nói thị phi đến Thầy. Mô 
Phật. 

Kính gởi Thầy Thích Từ Lực, con có thể viết nhiều về 
Thầy.  Nhưng sao mà lắm việc phải giải quyết quá nên 
con nghĩ như thế này là được rồi. Con xin chắp đôi bàn 
tay, cúi đầu nguyện cầu hồng ân Tam Bảo luôn chiếu cố 
đến Thầy và tưới tẩm hạnh phúc lên Thầy ngày sinh nhật 
thứ 66 và tiếp mãi nhiều năm nữa.  Kính đảnh lễ Thầy.  
Nam Mô A Di Đà Phật.

Tỳ kheo ni Thích Nữ Hạnh Trì
May 15, 2018
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hế gian, nhiều người cho rằng tiền bạc, tài 
sản là sức mạnh của họ. Một số người khác 
dựa vào chức tước, học vị, danh hiệu như là 
một loại sức mạnh. Đâu đó có không ít người 

quan niệm kinh nghiệm và hiểu biết cũng là sức mạnh. 
Nhưng có một người tôi đã gặp, đang làm việc với và sẽ 
tiếp tục chung con đường lý tưởng phụng sự cuộc đời, sở 
hữu loại sức mạnh khác: tình thương. Một trong những 
vị Thầy mà tên của vị ấy gợi cảm hứng cho bài viết hôm 
nay: Thầy Từ Lực - tình thương là sức mạnh.

Thầy có tài sản, tiền bạc, hai cơ sở tu học, nhưng tôi 
không cho rằng đó là sức mạnh của Thầy. Phổ Từ và Phổ 
Trí có thể nói là tài sản nhưng tài sản ấy không riêng của 
Thầy. Đặc biệt Thầy không tự hào, ỷ vào hai cơ sở này. 
Chúng chỉ là nơi chốn để Thầy thực hiện ước mơ cao cả: 
ước mơ tạo lập môi trường sinh hoạt cho tuổi trẻ, ước 
mơ kiến lập đạo tràng tu học.

Thầy có chức tước, học vị, danh hiệu nhưng tôi cũng 
không thấy những thứ đó đem lại sức mạnh cho Thầy. 
Hòa thượng, Thượng toạ là chức tước. Trụ trì, chứng 
minh, là danh hiệu. Thạc sĩ, tiến sĩ là học vị. Thầy có đủ 
cả những thứ trên tuy nhiên không ai thấy trong cách 
hành xử của Thầy, Thầy xem chúng là sức mạnh. Thượng 
toạ nhưng Thầy vẫn vui khi đi sau, ngồi cuối. Chứng 
minh nhưng Thầy vẫn hòa đồng cùng đại chúng khi ăn 
lúc ngủ. Thạc sĩ nhưng Thầy chưa bao giờ lấy kiến thức 

ra đè người khác, dìm học trò, lòe đệ tử. Chức danh với 
Thầy là con số không. Văn bằng tước hiệu vô nghĩa trong 
ánh mắt và nụ cười của Thầy. Chức thật cao, danh thật 
dài nhưng không đem lại kết nối giữa Tăng Ni và Phật tử 
thì chức danh ấy cũng bỏ. Bằng giỏi tước sang mà không 
tạo được niềm tin cho thế hệ tương lai thì bằng tước ấy 
cũng đừng nên khoe khoang.

Với gần 70 năm sống và làm việc trên cuộc đời, Thầy đầy 
kinh nghiệm và hiểu biết. Không những kinh nghiệm 
hiểu biết thế sự mà hơn 40 năm kinh nghiệm hiểu biết 
tâm linh. Bảy mươi và bốn mươi, những con số không 
nhỏ nhưng hơn một lần tiếp xúc với Thầy, tôi chưa lần 
nào thấy chúng là sức mạnh của Thầy. Sống lâu đối với 
Thầy không có nghĩa là nhiều kinh nghiệm để sửa lưng 
người khác. Tu dài đối với Thầy chẳng phải là thế lực để 
khinh thường kẻ sơ cơ. Bạn cũng sẽ nhận ra rằng kinh 
nghiệm đối với Thầy là bàn tay vỗ về của người mẹ, hiểu 
biết là ánh mắt thấu hiểu của người cha. Hãy đến với 
Thầy để được mẹ vỗ về và cha nuôi dưỡng.

Sức mạnh mà tôi cảm nhận từ Thầy là tình thương. Trái 
tim bé bỏng của Thầy đầy ắp tình thương cho tuổi trẻ. 
Ánh mắt đăm chiêu của Thầy tràn ngập tình thương cho 
thế hệ tương lai. Bàn tay ốm nhưng Thầy ôm trọn rãi 
khắp tình thương cho Gia Đình Phật Tử toàn quốc. Đôi 
chân gầy guộc của Thầy bước mãi trên con đường đạo, 
con đường đem lại và dẫn tới gia tài tình thương cho các 

tình thương
T
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đạo tràng từ đông sang tây. Giọng hát vọng cổ của Thầy 
là tiếng vang dịu ngọt kêu gọi tình thương vô điều kiện. 
Lưng cong và ngày càng cong là biểu hiện cụ thể tình 
thương Thầy dành cho gia đình áo lam, gia đình áo vàng. 

Thầy không bao giờ nề hà bất cứ công việc gì mỗi khi 
đến các đạo tràng, đó là nhờ sức mạnh tình thương. Việc 
gì Thầy cũng làm, dọn gì Thầy cũng ăn, nghe gì Thầy 
cũng cười, làm được vậy nhờ sức mạnh tình thương. Xa 
gần không thành vấn đề, sức mạnh tình thương xóa hết 
khoảng cách. Mắc rẻ không quan trọng, miễn gặp nhau 
và làm việc hoà hợp là đồng ý, sức mạnh tình thương san 
phẳng mọi toan tính thiệt hơn. Già trẻ đều kính trọng, 
vái chào cung kính, sức mạnh tình thương sanh ra Bồ tát 
Thường Bất Khinh. Khỏe mạnh hay đau yếu chẳng cản 
trở lợi ích chung, sức mạnh tình thương vượt lên giới 
hạn ngũ uẩn. Thảnh thơi hoặc bận rộn vẫn không từ bỏ 
nụ cười trên môi nứt nẻ, sức mạnh tình thương tạo dựng 
niềm vui. Nếu không có sức mạnh tình thương làm sao 
Thầy có thể hóa thân làm vũ công, ca sĩ, Đường Tăng, 
Thị Kính trong những màn kịch văn nghệ? Tình thương 
là sức mạnh thực sự của Thầy.

Tình thương của Thầy trở thành sức mạnh bởi vì tình 
thương ấy đang nuôi dưỡng, đang hướng dẫn con đường 
chúng con đi. 

Tình thương của Thầy là sức mạnh bởi vì tình thương 
ấy đang hàn gắn, kết nối chúng con lại với nhau trên con 
đường phụng sự.

Tình thương của Thầy là sức mạnh do vì tình thương ấy 
không cần báo đáp, chẳng cần cảm ơn.

Tình thương của Thầy là sức mạnh bởi vì đạo pháp, xã 
hội, gia đình và đoàn thể đang cần tình thương ấy.

Với sức mạnh tình thương, Thầy không đè người xuống 
mà nâng người lên; không làm khó người mà hòa đồng 
với người; không khiến người khóc tủi mà xúi người 
cười vui; không gây cản trở chướng ngại mà khích lệ 
động viên; không chê bai trách móc mà cảm thông an 
ủi; không nhăn mà cười; không khiến người sợ mà càng 
khiến người thân.

Tên của Thầy đã, đang, và sẽ mãi gợi cảm hứng và tiếp 
thêm năng lượng cho con: Từ Lực – vị Thầy của sức 
mạnh tình thương.

Boston, ngày 25/5/2018
Học trò Chánh Trí

là sức mạnh
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When and how did you first meet Thầy? 
At Deer Park Monastery in 2012

Your first impression of Thầy

Loving-kindness, compassion, humility & 
brotherhood
A memorable experience or interaction you 
had with Thầy
Thay’s ever present loving kindness, compassion 
& move to action. To help in all what’s possible.

How or why Thầy has a positive impact on 
your life? 
How to deeply embody compassion, humility & 
understanding.

According to you, what is Thầy’s favorite 
food? 
Vietnamese food

Your birthday messages / wishes to Thầy
Wishing Thay a happy & healthy continuation

One word that best describes Thầy.
Compassion

Knowing Thầy
questionaire

Chân Trời Tái Sinh
Brother

f
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Dear Ven. Thich Tu-Luc:

Congratulations on reaching the age of 66! 

Over 30 years ago, I met you as a fellow 
member of the Buddhist Council of Northern 
California. At the time I was a young faculty 
member at the Institute of Buddhist Studies in 
Berkeley. Besides being an academic, I am also 
a priest of the Jodo Shinshu Buddhist tradition. 
Consequently, I had a great deal of interest in 
the propagation of Buddhism in the Bay Area as 
well as a desire to get to know other Buddhists 
of various traditions. (The Northern California, 
like L.A., has one of the greatest number of 
Buddhist schools in the world!) 

One of the greatest benefits of participating in 
the Buddhist Council of Northern California 
was to meet up with you. I learned about the 
trials and tribulations of your life and career. 
I was so impressed and moved by not only 
your story but also your sense of dedication 
to Buddhism. Your deep commitment to the 
religion made me reflect on mine and inspired 
me to work harder to live up to your level of 
devotion and dedication.

It was a great pleasure to reconnect up with 
you a few years ago and find that your temple 
had grown, which I believe is a symbol of your 
organizational leadership rooted in your deep 
spirituality.

Even though I am now based in Tokyo, please 
know that we are connected spiritually. 

Wishing you all the best in the Dharma.

Ken Tanaka
Professor Emeritus, Musashino University

Jodo-Shinshu Buddhist Priest

Birthday
a

letter
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Thầycmừng tuổi 66

Tu Viện Mộc Lan 30/04/2018 

Thầy kính quý!

Con thật vui khi nhận được email chị Linh Huỳnh 
(Quảng Ý) gởi gợi ý viết bài cho tập Kỷ yếu nhân Mừng 
sinh nhật lần thứ 66 của Thầy. Theo cái hiểu cỏn con của 
con “kỷ yếu” thường dành cho những người đã... ra đi, 
đi đâu nhỉ? 

Vui thay! Thầy vẫn còn đang hiện hữu mầu nhiệm đây 
mà chúng con lại nghĩ đến việc kết tập lại những tấm 
lòng trân kính của mình đối với Thầy thành tập Kỷ yếu 
để dâng lên Thầy. Những điều hay, những đức tánh đẹp 
mà chúng con đã được học hỏi và nuôi dưỡng từ Thầy, 
chúng con phải kính dâng lên Thầy, nói cho Thầy nghe 
ngay bây giờ mà không đợi Thầy “ra đi” theo quan niệm 
xưa nay rồi mới bắt đầu ngồi lại chia sẻ cho mọi người 
nghe, mọi người biết về Thầy mà chính Thầy không được 
trực tiếp nghe. Con thấy như vậy không công bằng với 
Thầy tí nào (unfair), uổng lắm phải không thưa Thầy? 
Con biết, Thầy sẽ mỉm cười và trả lời con: “Ừ, đúng đó 
con!”

Con đến Làng xuất gia và tu học đến mùa xuân 1997, 
Sư Ông gởi con về nương Sư Bà chùa Đức Viên tu học 
trong thời gian đợi thi vào công dân Mỹ. Nhờ vào nhân 
duyên này mà con có cơ hội được tham dự lớp học Phật 
pháp với Tăng Ni miền Bắc Cali mỗi tuần tại chùa Đức 
Viên. Thầy là một trong những vị giáo thọ giảng dạy cho 
chúng con. Hồi đó, chùa Đức Viên mới có chánh điện 
thôi, chỗ ở và nơi sinh hoạt của quý sư cô còn thô sơ lắm. 
Lớp học chỉ có mái che mà không có vách. Giờ học, trưa 
hè gió hiu hiu thổi làm những học tăng học ni trẻ chúng 
con dễ rơi vào trạng thái “thiền duyệt vi... ngủ”. Thế là 
Thầy kể những câu chuyện dí dỏm và hấp dẫn khiến 
những trận cười giúp chúng con tỉnh táo, mắt sáng lên 
và tiếp tục chăm chú lắng nghe. 

Trưa hè gió hiu hiu
Chúng học ngủ thiu thiu
Thầy giảng cả buổi chiều

Tiếp nhận bài không nhiều.

Biết vậy Thầy đổi chiêu
Kể  nào chuyện mây chiều

Chúng tỉnh cơn đìu hiu
Lĩnh hội bài kinh chiều.

Tình trạng này không dành riêng cho lớp của Thầy mà 
lớp của cố HòaThượng Thiện Tường cũng rứa Thầy ạ.  

Mùa an cư kiết hạ 1997 cũng qua. Mùa thu năm ấy Sư 
Ông Làng Mai qua Mỹ có khóa tu, con được phép Sư Bà 
tháp tùng đi tham dự các khóa tu cùng tăng thân. Duyên 
lành hội đủ, sau chuyến hoằng pháp Bắc Mỹ, Sư Ông 
bắt đầu thành lập tu viện Rừng Phong đầu tiên ở tiểu 
bang Vermont. Thế là con được Sư Ông đưa về đó, con 
không còn cơ hội tiếp tục học lớp Phật pháp với Thầy 
ở chùa Đức Viên nữa. Tuy vậy, tình thương của Thầy 
vẫn tiếp tục biểu hiện qua cách khác. Cứ mỗi độ xuân 
về, chuẩn bị đón tết Nguyên Đán, Thầy không quên gởi 
bao lì xì đỏ cho con. Thầy ghi dòng chữ nhỏ “mừng tuổi 
sư cô, mua sách vở học”. Thời gian mãi trôi qua, con lớn 
lên từ từ trên bước đường tu học. Con về quê hương 
tu học và chăm sóc các sư em ở Tu viện Bát Nhã nên 
không được nhận quà lì xì của Thầy như xưa nữa. Cho 
đến sau biến cố Bát Nhã, theo sự sắp đặt của tăng thân, 
Thầy biết con đã về tu viện Mộc Lan vào đầu mùa xuân 
2010. Với tấm lòng và tình thương nâng đỡ huynh đệ 
luôn sẵn có, Thầy đã hỏi thăm và khích lệ con. Đặc biệt, 
Thầy lúc nào cũng hết lòng thương yêu và quan tâm đến 
tổ chức Gia Đình Phật Tử. Năm 2011, khi hay tin tu viện 
Mộc Lan sẽ hỗ trợ tổ chức khóa tu học cho Gia Đình 
Phật Tử Miền Tịnh Khiết, Thầy nhiệt liệt ủng hộ. Thầy 
đã về với chúng con, với đàn em áo lam trong khóa tu đó. 
Hạnh phúc và cảm động thay, trong đêm văn nghệ lửa 
trại, quý bậc tôn túc như Ôn Việt Nam, Cố Hòa Thượng 
Hạnh Tuấn, Thầy và Thầy Đạo Quảng gần gũi cùng hòa 
đồng với anh chị em xuất sĩ trẻ chúng con đã từng một 
thời gắn liền với màu áo lam, đồng hợp ca bài “Tôi Yêu 
Màu Lam”. Giây phút thiêng liêng với hình ảnh đẹp đó 
vẫn còn đọng mãi trong chiều sâu hơi thở của con mỗi 
khi con nghĩ về chiếc áo lam thân thương mà ngày ấu 
thơ con được mặc. Con thật hãnh diện về màu áo lam 
hiền hòa thân thương ấy thưa Thầy. Nhờ chiếc áo lam đã 
cưu mang, tưới tẩm, nuôi dưỡng và xây đắp mà con đã 
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trở thành vị xuất sĩ như ngày hôm nay. Chính ơn nghĩa 
này, có lần Thầy nói với con rằng: “Thương kính Sư Ông, 
chúng ta phải nắm tay nhau đầu tư xây dựng cho tổ chức 
Gia Đình Phật Tử ngày một vững mạnh, hướng về con 
đường tu học chánh niệm nhiều hơn”. 

Thầy ơi, Thầy có còn nhớ không? Nhân dịp về thăm 
Mộc Lan, hỗ trợ cho khóa tu Gia Đình Phật Tử Miền 
Tịnh Khiết lần đầu đó, Thầy đã tỏ bày sự nâng đỡ và 
khích lệ trong việc xây dựng cơ sở để tạm đủ phương 
tiện cho chúng xuất sĩ tu học. Thầy nói: “Thầy sẽ để dành 
sẵn đó cho Tu viện Mộc Lan 10K, khi nào con cần thì 
alô cho Thầy, Thầy sẽ chuyển qua liền”. Tấm lòng chân 
tình, khích lệ của Thầy đã làm cho con không tránh khỏi 
sự xúc động, con cảm thấy yên tâm hơn khi biết xung 
quanh con luôn có những bậc Thầy đi trước, sách tấn và 
nâng đỡ. 

Con biết, suốt chặng đường đi qua trên con đường tu 
học và hành đạo của Thầy, tuy sức khỏe của Thầy cũng 
giới hạn, với dáng dấp mảnh khảnh nhưng dẻo dai, Thầy 
đã đi khắp nơi giảng dạy nếp sống tĩnh thức cho nhiều 
thành phần trong xã hội Đông - Tây, giúp cho các tôn 
giáo bạn hiểu sâu hơn về lời dạy của Đức Thế Tôn. Với 
tấm lòng gần gũi, mộc mạc, đơn giản và dung dị của 
Thầy, anh chị em xuất sĩ Làng Mai chúng con lúc nào 
cũng thấy mình có nhiều may mắn, có được một “Sư 
anh lớn” tuyệt vời. Thầy luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất, 
hết lòng giúp đỡ mỗi khi tăng thân cần sự hỗ trợ của 
Thầy trong những chuyến tổ chức tu học tại vùng Bắc 
Cali.

Thầy kính quý! 

Trải qua từng giai đoạn trong quá trình hoằng pháp lợi 
sinh, lắm lúc Thầy cũng gặp phải khó khăn, vất vả. Với 

nguyện lực và trí lực, Thầy xem tất cả những yếu tố ấy 
đều có nét đẹp và giá trị riêng của nó. Nhờ vậy mà hoài 
bão lớn của Thầy luôn được dung thông trong mọi hoàn 
cảnh, theo tư chất nghệ sĩ trong tâm hồn xuất sĩ cao cả 
của Thầy.

Mừng sinh nhật lần thứ 66 của Thầy, con không có lời 
chúc đặc biệt nào dâng lên Thầy. Bởi mỗi phút giây Thầy 
đã sống như một bài thơ, mỗi phút giây Thầy đã sống 
trọn vẹn trong hiện tại cho mình, cho người. Mỗi phút 
giây Thầy đã đăng trình.

Kính đến Thầy
Con - Chân Hỷ Nghiêm
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BBT:  Các bạn vừa đọc bài viết của Sư cô Chân Hỷ Nghiêm, trú trì tu viện Mộc Lan ở miền Trung Mỹ.  Mời bạn cùng 
đọc thêm lá thư viết tay của Sư cô 20 năm về trước, cũng thật chí tình, thân thiết, đặc biệt dành cho tình Lam của 
GĐPT.  Hơn nữa, Sư cô còn kèm theo tâm thư với lời dạy và kêu gọi của Sư ông Làng Mai cho việc hỗ trợ tổ chức 
giáo dục thanh thiếu niên này.  Qua các tài liệu, chúng ta có thể thấy và cảm nhận được suy tư cũng như mong ước 
của 3 thế hệ cùng có một hướng đi giống nhau, mà mục đích là nuôi dưỡng Tuổi Trẻ ở xứ người.  Thật là quý báu để 
chúng ta cùng trân trọng những tấm lòng này. 
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Con về thăm kính người Thầy
Sáu mươi sáu búp sen thiền trổ hoa. 

Hương từ tâm niệm bước thanh,  
Long lanh sợi nắng rơi trên y vàng. 

Nhân duyên giữa con người và con người thật kỳ diệu 
hiếm có, gặp nhau đâu phải dễ? Con được biết Thầy đã 
hơn bốn năm từ khi về chùa tu học. Thầy là người có vóc 
dáng nhỏ nhắn thư sinh mảnh khảnh nhưng rất năng 
động hoạt bát. Lần đầu tiên gặp, Thầy đã nhắc nhở giữ 
gìn giới pháp thanh tịnh là điều quan trọng của người 
tu, đâu phải tạo được nhiều thành tích thì đời mới có ý 
nghĩa lợi lạc. Người đời thường ngăn chặn tuổi già và giữ 
mãi sự trẻ trung cho mình, còn Thầy là người dung hòa 
giữa hai thế hệ - trẻ năng động - già sáng tạo. Cuộc đời 
Thầy đơn giản qua lời chia sẻ bộc bạch với chúng xuất gia: 
“Sống hơn nửa thế kỷ qua mà mọi việc như mới đây, làm 
sao quên được ngày nào tuổi tròn trăng mười tám xếp bút 
nghiên vào lính chưa lâu đất nước đổi chế độ, làm khách 
tha hương xứ Mỹ. Giữa xứ lạ quê người bơ vơ tự lập, Thầy 
phải nổ lực chăm chỉ học hành làm việc nhiều mới thích 
nghi với sự chuyển biến của xã hội Mỹ”. Sống trong ngày 
tháng ấy đã thức tỉnh tâm hướng Phật vun bồi thêm nghị 
lực cho một chú điệu sáu năm thành “đầu tròn, áo vuông”. 

Và ngày trọng đại nhất của đời người xuất gia là được 
thọ đại giới đã đến, lúc đó Thầy tròn hai mươi sáu tuổi 
chính thức bước vào hàng ngũ tăng đoàn lòng vui mừng 
vô hạn vô biên. Kết duyên với đạo rồi, tâm nguyện của 
Thầy càng thiết tha hơn là xây dựng được ngôi chùa tâm 
linh cho Phật tử, thực hiện mơ ước “trẻ vui chùa, già vui 
chùa”. Hiện thực nào cũng xuất phát từ ước mơ, niềm tin 
nào cũng đi từ chánh pháp. Sự mơ ước ấp ủ từ lâu cho 
đàn hậu học tiến tu nên Thầy luôn cố gắng vun bồi chí 
nguyện hành trang cho ba Gia Đình Phật tử Chánh Tâm 
- Chánh Đức - Chánh Hoà.

Mở rộng cõi lòng để cùng nhau
Hộ trì Phật pháp được dài lâu
Lo cho tuổi trẻ ngày thêm tíến

Gieo giống Từ bi đạo nhiệm mầu

... Và những thành tựu đã đến, đem bao niềm an vui cho 
khắp mọi người khi hoàn thành ngôi nhà tâm linh chánh 
pháp Phỗ Từ -Phỗ Trí. Thế mà, người vẫn bình tâm chia 
sẻ như là sứ mệnh nghĩa vụ của mình trong tình đạo tình 
lam “ân nghĩa xin nguyện đền”. Chắc hẳn, Thầy cũng có 
những lần trăn trở với ngọn gió tám phương của đời 
thường dội ngược để thách thức lòng người. Rồi thì, mọi 
gian nan  khổ cực cũng được đẩy lùi bằng sức mạnh lục 

tăng đoàn lòng vui mừng vô hạn vô biên. Kết duyên với đạo rồi, tâm nguyện                
của thầy càng thiết tha hơn là xây dựng được ngôi chùa tâm linh cho Phật tử,                 
thực hiện mơ ước “trẻ vui chùa ,già vui chùa “. Hiện thực nào cũng xuất phát                 
từ ước mơ, niềm tin nào cũng đi từ chánh pháp. Sự mơ ước ấp ủ từ lâu cho                   
đàn hậu học tiến tu nên thầy luôn cố gắng vun bồi chí nguyện hành trang cho                 
ba gia đình Phật tử Chánh Tâm -Chánh Đức -Chánh Hoà “  
“Mở rộng cõi lòng để cùng nhau 

Hộ trì Phật pháp được dài lâu 
Lo cho tuổi trẻ ngày thêm tíến 

Gieo giống Từ bi đạo nhiệm mầu”  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...".......Và những thành tựu đã đến, đem bao niềm an vui cho khắp             
mọi người khi hoàn thành ngôi nhà tâm linh chánh pháp Phổ từ -Phổ trí. Thế                
mà, người vẫn bình tâm chia xẻ như là sứ mệnh nghĩa vụ của mình trong                
tình đạo tình lam “ ân nghĩa xin nguyện đền”. Chắc hẳn, thầy cũng có những                
lần trăn trở với ngọn gió tám phương của đời thường dội ngược để thách               
thức lòng người. Rồi thì,mọi gian nan  khổ cực cũng được đẩy lùi bằng sức               
mạnh lục hòa, niềm tin chánh pháp. Thầy đã thường quán niệm “ Rằng lẽ               
thật không: không thật tướng” trong “Ba ngàn thế giới thong dong” nếu lấy “               

  

       Ngày nay, còn đó những nụ sen hồng tinh khôi đầy triển vọng “ hậu 
sinh khả úy” của thầy được tiếp thêm chất “lửa “ đã khai mở vùng đất trại 
Meta để ươm mầm “hương từ bi “ cho thế hệ trẻ, hay lời giáo huấn các em 
thanh thiếu Chánh tâm về kỹ năng sống trong xã hội mới. Thế mới biết tất 
cả vì tương lai Phật pháp cho thế hệ trẻ với tâm nguyện ” trẻ em hôm nay - 
thế giới ngày mai “. Thành quả đó  cùng hoà chung với ngôi chùa hai 
chánh điện Phổ từ pháp hỷ - Phổ trí thiền tâm đã quyện nhau thành  nguồn 
suối tâm linh an lạc trên vùng đất Cali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Cuộc sống thường ngày của thầy rất thanh cao giản dị, lúc nào 
cũng “tấn đạo trang nghiêm ,tam thường bất túc”. Người hay dành nhiều 
thời giờ cho việc giáo huấn,chia xẻ, tâm tình với đạo tràng, cùng thú vui 
đọc sách, viết lách. Đôi khi vẫn còn môṭ chút chất lãng mạn thầy đã đọc 
thơ thiền, hát vài câu ca cải lương ruôṭ rà Quan âm Thị Kính làm vui hẳn 
bầu không khí trong buổi thiền trà của đạo tràng . Thầy là người thế đấy! 
             Năm nay, dù chưa vào cái tuổi thất thập cổ lai hy nhưng thầy xứng 
đáng là tấm gương sáng “cây cao bóng cả, chỗ dựa tùng lâm “ cho các thế 
hệ tiếp bước vào đạo. Thầy vẫn mãi tươi trẻ, lạc quan vững chãi hạnh “ 

là người thế đấyThầy

57 Kỷ Yếu 66 Năm



hòa, niềm tin chánh pháp. Thầy đã thường quán niệm 
“Rằng lẽ thật không: không thật tướng” trong “Ba ngàn 
thế giới thong dong” nếu lấy “chánh niệm là trái tim của 
sự sống” thì mọi người sẽ hiểu thương nhau như trong 
một nhà . 

Mở rộng cõi lòng để cùng nhau
Vui buồn cho đến bạc mái đầu
Thương yêu con cái, lo vun xới

Phước đức lâu bền đến  mai sau.

Thế rồi, người đã “đem lòng mình trải rộng muôn 
phương” để hiểu thương và vun trồng tạo duyên cho 
bao thế hệ đến tu tập. Ngạc nhiên đến ngưỡng mộ quá! 
cái trung tâm tu học Hayward bé nhỏ ấy đã làm nên “đại 
sự” khai sáng trí huệ được mười sáu “đệ tử xuất gia như 
pháp” mà kỳ tích nhất là có chín người sinh hoạt trong 
Gia Đình Phật Tử. Và họ đã vươn lên trưởng thành 
trong tu tập, một số đi truyền xướng Phật pháp khắp 
nơi, hàng năm khi tiện có dịp họ về chùa thăm, đảnh lễ 
ân sư Thầy tổ của mình. 

Con về kính lễ ân sư
Cho con chánh pháp, thiện tâm tu hành 

Dẫu mai đi khắp muôn phương, 
Con luôn hành thiện, lời Thầy xa xưa.

Ngày nay, còn đó những nụ sen hồng tinh khôi đầy 
triển vọng “ hậu sinh khả úy” của Thầy được tiếp thêm 
chất “lửa” đã khai mở vùng đất trại Meta để ươm mầm 
“hương từ bi” cho thế hệ trẻ, hay lời giáo huấn các em  
thanh thiếu Chánh Tâm về kỹ năng sống trong xã hội 
mới. Thế mới biết tất cả vì tương lai Phật pháp cho thế hệ 
trẻ với tâm nguyện “trẻ em hôm nay - thế giới ngày mai”. 
Thành quả đó  cùng hoà chung với ngôi chùa hai chánh 
điện Phỗ Từ pháp hỷ - Phỗ Trí thiền tâm đã quyện nhau 
thành nguồn suối tâm linh an lạc trên vùng đất Cali. 

chánh niệm là trái tim của sự sống “ thì mọi người sẽ hiểu thương nhau như                 
trong môṭ nhà .  
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         Vui buồn cho đến bạc mái đầu 
        Thương yêu con cái, lo vun xới 
       Phước đức lâu bền đến  mai sau. 
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đến ngưỡng mộ quá ! cái trung tâm tu học Hayward bé nhỏ ấy đã làm nên                 
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lên trưởng thành trong tu tập, môṭ số đi truyền xướng Phật pháp khắp nơi,               
hàng năm khi tiện có dịp họ về chùa thăm, đảnh lễ ân sư thầy tổ của mình  

                Con về kính lễ ân sư 
               Cho con chánh pháp, thiện tâm tu hành  
              Dẫu mai đi khắp muôn phương,  
              Con luôn hành thiện, lời thầy xa xưa . 

Cuộc sống thường ngày của Thầy rất thanh cao giản dị, 
lúc nào cũng “tấn đạo trang nghiêm, tam thường bất túc”. 
Người hay dành nhiều thời giờ cho việc giáo huấn, chia 
sẻ, tâm tình với đạo tràng, cùng thú vui đọc sách, viết 
lách. Đôi khi vẫn còn một chút chất lãng mạn Thầy đã 
đọc thơ thiền, hát vài câu ca cải lương ruột rà Quan Âm 
Thị Kính làm vui hẳn bầu không khí trong buổi thiền trà 
của đạo tràng. Thầy là người thế đấy!

Năm nay, dù chưa vào cái tuổi thất thập cổ lai hy nhưng 
Thầy xứng đáng là tấm gương sáng “cây cao bóng cả, chỗ 
dựa tùng lâm” cho các thế hệ tiếp bước vào đạo. Thầy 
vẫn mãi tươi trẻ, lạc quan vững chãi hạnh “Chúng sanh 
vô biên thệ nguyện độ” cùng cái tâm bao la hiểu thương 
con người với tấm lòng “từ” rộng khắp. 

Mỗi mùa xuân qua đi, Thầy luôn có thêm niềm vui mới, 
thành tựu Phật sự mới, tối thắng duyên cho người tu 
học không phân biệt tôn giáo, ngôn ngữ, màu da, giàu 
nghèo... Tâm nguyện ước mơ của Thầy là vậy đó! 

Xin kính chúc người Thầy sáu mươi sáu bông sen vàng 
luôn mãi là ngọn đuốc thắp sáng khơi lên niềm tin 
Chánh pháp, tiếp dẫn hậu lai để báo ân Đức Như Lai.

Thích Nữ Diệu Hiền
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Knowing Thầy
questionaire

BBT: Bài phỏng vấn Thầy Phổ Thuận, đệ tử của Thầy Từ 
Lực. Thầy Phổ Thuận trụ trì Chùa Thiên Ân ở thành phố 
Blaine, Minnesota. 

Thầy gặp Sư Phụ lần đầu tiên khi nào và như thế 
nào?
Năm 1994, trong dịp Sư phụ về hoằng pháp ở chùa Phật 
Ận, tiểu bang Minnesota, tôi đã thỉnh Thầy về sinh hoạt 
với GĐPT Thiên Ân. Trong dịp này, tôi đã có 5 phút 
gặp Thầy. Tôi nói với Thầy là việc nhà tôi đã sắp xếp 
xong xuôi, xin cho con xuất gia với Thầy. Thầy mời tôi 
về Trung Tâm Phật Giáo Hayward ở một tuần, để nói 
chuyện thêm và tìm hiểu về hoàn cảnh cá nhân.

Cảm nghĩ đầu tiên của Thầy về Sư phụ
Tôi được biết Sư phụ là một quân nhân Việt Nam Cộng 
Hoà, đã sinh hoạt với GĐPT từ nhỏ, xuất gia tại Mỹ lúc 
còn trẻ.  Sư phụ cũng là người đồng hương miền Trung 
làm cho tôi rất là tin tưởng. Lúc ban đầu, được nhìn hình 
ảnh của Sư phụ qua sách, cảm nhận là Sư phụ rất đơn 
giản trong tấm áo nâu sòng, hoà ái, khiêm tốn, đạo hạnh.

Sư phụ thích ăn những món gì?
Sư phụ thích ăn cơm cháy, thích uống cà phê Pháp, 
không thích ăn ớt, ăn cháo, những món ăn có màu mè. 

Lời chúc mừng sinh nhật của Thầy đến Sư phụ

Nhờ có ngày ra đời của Sư phụ, con đã trở thành một tu 
sĩ  tại Mỹ. Nhân ngày sinh nhật, con xin cầu nguyện đức 
Quán Thế Âm, gia hộ Sư phụ thêm sức khoẻ, năng lực để 
tiếp tục là sứ giả của Như Lai. 

Chia sẻ kỷ niệm vui với Sư phụ
Hàng tháng đi Bố Tát tại các chùa, tôi và Thầy Phổ Hoà 
hay dành thời gian tìm những Huynh trưởng GĐPT. Có 
lần trong buổi họp Chúng, Sư phụ nhắc tôi và Thầy Phổ 
Hoà về việc này, dạy là tới nơi thì phải ngồi đó chứ cứ 
hay đi đâu vậy :-) 

Cả đời chưa bao giờ nấu bếp, trong một phiên họp 
chúng, Sư phụ hỏi ai xung phong nấu ăn cho Chúng 
xuất gia.  Tôi mạnh dạn giơ tay lên vì thiết nghĩ lúc đó 
các Thầy, Cô đều bận đi học.  Bỗng chốc mà trở thành 
“đầu bếp”.  Một hôm, Thầy cho biết sẽ có phái đoàn của 
Ni sư Như Ngọc của Chùa Di Đà từ nam California đến 
thăm, khoảng 50 người.  Tôi có nhiệm vụ chuẩn bị phần 
ăn trưa cho phái đoàn.  Tôi rất lo,  nhưng mọi việc đều 
hoàn thành tốt đẹp. 

Sư phụ đã tạo ảnh hưởng tốt đến cuộc sống của 
Thầy như thế nào?
Trước khi xuất gia, tôi có một đời sống của một Phật Tử, 
một cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hoà. Con đường 
xuất gia là con đường đẹp nhất trên vạn con đường.   Tôi 
đã học nhiều thân giáo từ Sư phụ lúc còn ở Trung Tâm 
Phật Giáo Hayward.  Sư phụ dạy những điều thực tế của 
một chú điệu, hàng tháng tôi được ôn giới, thứ ba và thứ 
năm thì được đi Chùa Quang Nghiêm để học Phật pháp 
với Ôn Minh Đạt.  Thỉnh thoảng Sư phụ còn đưa đi du 
ngoạn, tham quan thắng cảnh giúp tôi mở tầm hiểu biết.   
Tôi vẫn tiếp tục thực tập hàng ngày để hai chiếc dày hoặc 
dép ngay ngắn khi ra vào, và rửa chén trong chánh niệm.

Hãy dùng một chữ để diễn tả Sư phụ
Phổ (Đức Phổ Hiền)

Thích Phổ Thuận
f
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ear Respected Thầy, 
dear respected Brothers 
and Sisters, dear 
Community,

Thank you for offering this wonderful 
opportunity to honour and offer joy 
to our Teacher.

What stands out most to share is 
something very simple and yet a very 
profound experience for me. It was 
my first meeting with Thầy.  The day 
that Thầy invited me to meet him at 
the temple was during the week of 
Tet and as I arrived, two buses loaded 
of visitors arrived at the same time. 
Once Thầy had taken care of all the 
visitors to the temple and they were 
enjoying themselves in the dining 
room, he signalled to me to go back 
to the meditation room with him.  
Thầy’s demeanour was very humble 
and gentle. In a quiet and unassuming 
way he took me around the room 
introducing me to all the photos and 
sharing about the people. Words 
cannot describe my experience 

during that time. I felt something 
very deep that was unspoken but 
that was communicated. Thầy asked 
me a question here, a question there. 
Not a lot of questions but enough.  I 
believe that in those moments Thầy 
saw directly into my heart and mind. 

I do not know what I was expecting 
when I talked with Thầy but what I 
felt was a quiet confidence in him 
as a compassionate and also wise 
being. He did not act in any grand 
way as a master but the Master was 
seeing and listening behind ordinary 
words. I followed Thầy’s advice and 
three months later, Thầy ordained 
me as a novice.  I have contemplated 
that many times.  What did he see, 
how did he have the insight and 
courage to know that this was the 
right thing to do.  

That was more than 10 years ago. In 
the years that followed I was very 
fortunate to receive Shiksammana 
and Bhikshuni Ordination  from Sư 
Ông Làng Mai.  

Like everyone I have had my share of 
trials and tribulations, but through 
all these years I have never once 
doubted or regretted my monastic 
life.  I practice for my teachers, to do 
my best for them and to carry them 
always in my heart. Although I have 
only spent short periods of time with 
Thầy over the years, I have treasured 
those times and I have learned some 
deep and important lessons that 
have given me great strength as a 
monastic and as the guiding teacher 
in the practice in New Zealand.

Dear Thầy, the communities here in 
New Zealand join with me to offer 
you our heartfelt gratitude and love.  
May you be well in body mind and 
heart and continue to be a great 
source of wisdom, compassion and 
strength serving the Buddha the 
Dharma and the Sangha for many 
many years to come.

In Gratitude
Thích Nữ Phổ Nghiêm

And the New Zealand sanghas.

Wishes from New Zealand

D
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Hạnh phúc vỡ òa! 

Nhân duyên hội đủ, và rồi ngày ấy 
cũng đến, cái ngày mà sau 14 năm 
tu tập tôi được gặp Thầy tôi. Người 
đã sinh ra tôi trong ngôi nhà Phật 
pháp. Khỏi cần phải nói tôi vui đến 
mức nào, chỉ biết là cái cảm giác lúc 
đó thật khó tả. Thầy đến đón tôi ở 
sân bay, tôi không biết là bằng cách 
nào mình đã chạy hay đã đi để đến 
chào Thầy và nhận bó hoa từ tay 
Thầy. Thời gian thấm thoắt thoi đưa 
và giờ đây tôi đã ở bên Thầy được 
gần 9 tháng. Thời gian thì chưa đủ 
dài, nhưng đủ để tôi nhận ra và học 
hỏi được rất nhiều điều ở Thầy “Một 
con người nhỏ bé nhưng có một 
nghị lực phi thường và lòng vị tha 
vô cùng tận”.

Trong cuộc sống Thầy tôi là người 
sống rất nguyên tắc, luôn đem tấm 
lòng của mình ra để đối đãi với tất cả 
mọi người. Thầy làm việc trên tinh 
thần lợi tha. Luôn khắc khoải trong 
lòng sự hưng suy của Phật pháp, sự 
an lạc của chúng sanh, nên mặc dù 
năm nay đã 66 tuổi Thầy vẫn còn 
tận lực, năng nổ trong công cuộc 
hoằng hóa lợi sanh. Ra chương trình 
tu học đều đặn hàng tháng cho đạo 
tràng  người Việt, người Mỹ, lo cho 
các tổ chức Gia Đình Phật Tử, ủng 
hộ, hướng dẫn cho các đoàn thể 
nuôi dưỡng tuổi trẻ... và còn nhiều 
những chương trình khác nữa. Thầy 
làm trong sự hăng say không hề biết 
mỏi mệt. Các anh chị Huynh trưởng 
thường ví von một câu: “Ở đâu có áo 
lam, ở đó có Thầy Từ Lực”. Bên cạnh 
đó Thầy còn điều hành phát triển hai 
ngôi chùa, dành thời gian để ngồi 
thiền, viết sách và dạy dỗ huynh đệ 
chúng tôi nữa. 

Nói về Thầy thì không ai mà không 
biết đến là một con người giàu lòng 
từ bi nhưng sống rất nguyên tắc. 
Nhưng trong cái “nguyên tắc” đó nó 
ẩn chứa một sự từ bi vô hạn.  Thầy 
tôi là một người nhìn xa trông rộng. 
Thầy không muốn biểu hiện tình 
thương ra bên ngoài để huynh đệ 
chúng tôi có sự ỷ lại là lúc nào cũng 
có Thầy bên cạnh để nâng đỡ, che 
chở. Thầy muốn tập cho huynh đệ 
chúng tôi tính tự lập, tự bước đi trên 
chính đôi chân của mình để sau này 
còn phụng sự Phật pháp nữa, hoặc 
lỡ vô thường đến thì Thầy cũng yên 
tâm mà về với Phật không phải lo 
lắng cho huynh đệ chúng tôi còn 
non nớt yếu ớt. Tên của hai ngôi 
chùa mà Thầy đặt đã nói lên chính 
con người của Thầy. Phổ Từ, Phổ 
Trí - “Từ bi lớn, trí tuệ lớn”. Những 
tháng ngày lặng lẽ quan sát tôi thấy 
Thầy làm việc quên mình, chỉ cần 
công việc đó đem lại lợi ích cho tha 
nhân, Thầy bỏ qua mọi khó khăn về 
hoàn cảnh, thời tiết và nhất là sức 
khỏe của Thầy rất yếu. Dường như 
Thầy lấy niềm vui trong công việc độ 
đời để làm động lực sống vui sống 
khỏe mỗi ngày, người làm việc cần 
mẫn như một con ong, khéo léo và 
nhẹ nhàng như một cơn gió. Đêm 
đêm khi mọi người đã chìm vào giấc 
ngủ Thầy vẫn ngồi đó miệt mài với 
những ý tưởng bên cạnh tiếng lách 
cách của máy vi tính cho những 
trang sách mới. Với 41 năm xuất 
gia và phụng sự Thầy vẫn chưa mãn 
nguyện, vẫn còn ấp ủ nhiều hoài bão 
chưa thực hiện được. Thầy sống với 
hạnh thiểu dục tri túc, an bần lạc 
đạo, ăn chỉ đủ sống và mặc chỉ đủ 
ấm, không đòi hỏi gì thêm. Điển 
hình là xâu chuỗi và chiếc nón len 
bao nhiêu năm Thầy vẫn đội không 
hề thay đổi. 

Viết về công ơn của một người Thầy 
ở đời đã vô cùng to lớn, nói đến công 
hạnh và cuộc đời của một người 
Thầy trong đạo lại càng lớn lao hơn, 
chỉ vài trang giấy cộng thêm sự hiểu 
biết thiển cận của con thì không thể 
nào lột tả cho hết được. Chỉ biết cố 
gắng, cố gắng thật nhiều trong mọi 
lĩnh vực tu tập, đời sống và ngoan 
ngoãn nghe theo lời dạy dỗ của 
Thầy; để Thầy có thời gian hơn cho 
những Phật sự khác và có nhiều thời 
gian cho sở thích ngồi thiền, đọc 
sách và viết sách của Thầy.

“Ân giáo dưỡng một đời nên huệ 
mạng
Nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền” 

Con xin đê đầu thành kính đảnh 
lễ Thầy, nguyện cầu hồng ân mười 
phương chư Phật gia hộ cho Thầy 
được nhiều sức khỏe để tiếp tục 
làm lợi ích cho tha nhân và dìu 
dắt huynh đệ chúng con trên bước 
đường tu học.

Tri ân người đã che chở cho con và 
nuôi dưỡng con, đã tưới mát tâm 
hồn con... Xin tự hứa với lòng mình 
sẽ tu học thật tốt để không phụ lòng 
Thầy và tất cả mọi người, mọi loài đã 
âm thầm hi sinh, hi vọng và thương 
yêu con, mong cho con “chân cứng 
đá mềm” vượt qua được những cơn 
yếu lòng để tu học thật tốt. Bằng tất 
cả tấm lòng con xin thành kính tri 
ân tất cả. 

Thích Nữ Phổ Thanh

Khả Kính  
Người Thầy 
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Tâm Nguyệncao cả

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch Thầy,

Để tưởng nhớ đến bậc Thầy khả kính. Từ năm 1995 
tháng 5 là ngày mà con đã mất mẹ, ngày bơ vơ và đau 
khổ, con nghĩ là vì lúc đó con không hiểu gì về Phật 
pháp. Sau ngày tang lễ mẹ, con có duyên gặp được Thầy 
qua em của bà Huôi, cũng là Phật tử của Thầy sống tại 
Hayward, California. 

Lúc đó Trung Tâm Phật Giáo Hayward (tiền thân của 
chùa Phổ Từ) được nằm trong hai ngôi nhà nhỏ tại góc 
đường gì mà con không nhớ rõ, sau đó gia đình con 
cùng số Phật tử thường lên dự khoá tu học và thọ Bát 
Quan Trai.  Đó là ngày đầu tiên mà con đến dự, lúc đó 
có Thầy Phổ Hoà, Thầy Phổ Thuận, Thầy Phổ Khai, Thầy 
Phổ Đức, Sư cô Phổ Châu, Sư cô Phổ Tuyền và Sư cô Phổ 
Tâm v.v… Vào lúc đó mỗi buổi sáng khoảng 5 am là Thầy 
Phổ Hoà luôn nhắc nhở đánh thức mọi người với tiếng 
chuông dịu dàng, để bắt đầu cho ngày tu học. Đến nay 
hình bóng Thầy không còn nữa!  

Cho đến cuối ngày, Thầy chia sẻ Phật pháp với đại chúng 
và luôn kể lại câu chuyện  lúc còn tại Việt Nam. Thời 
gian trong quân đội, Thầy tìm được cái bao của bó nhang 
có hình Bồ Tát Quan Thế Âm; Thầy luôn giữ mãi trong 
lòng, hình như Thầy có duyên với Bồ Tát Quan Âm.   
Cho đến năm 1975 Thầy vượt biên, định cư tại Hoa Kỳ, 
vừa học vừa tu tập tại chùa Từ Quang tại San Francisco, 
trong hoàn cảnh khó khăn, vất vả và đi làm trong viện 
dưỡng lão với tấm lòng thương yêu, nhẫn nại mà sau đó 
Thầy đã vượt qua tất cả mọi sự việc, nhất là Thầy đã vượt 
qua được chính mình.

Biết bao nhiêu giáo pháp mà Thầy đã ban trải trên  đất 
nước Hoa Kỳ, mà chúng con đã được học hỏi trong 
những thời gian qua. Thời gian  trôi  qua Thầy lại mua 
được miếng đất tại đường Meekland. Gia đình con thật 
hoan hỷ khi hay tin. Thầy cũng thường lên xuống nhiều 
năm và hỗ trợ cho Đạo Tràng mà chính Thầy đã chọn 
tên cho đạo tràng là chùa Phổ Quang: tâm nguyện cao 
cả, lúc nào cũng lo đào tạo tăng ni và hướng dẫn trẻ em 
có đường lối tu tập tốt trong tương lai.

Mặc dầu Phật sự đa đoan, nhưng Thầy vẫn dành thời 
giờ đến và chia sẻ giáo pháp rất hữu ích đến đạo tràng, 
lúc nào cũng nhắn nhủ con: cô phải giữ gìn sức khỏe để 
lo cho đạo tràng, con rất cảm động và vô cùng cảm ơn 
Thầy.

Kính chúc Thầy thân tâm thường lạc, mọi Phật sự đều 
được như ý nguyện.

Happy 66th birthday Thầy!

Kính chúc Thầy ngày sinh nhật 66 tuổi luôn vui vẻ và 
an lạc. 

Las Vegas. May 2018.
Mùa Phật Đản

Phước Ngọc 
Chùa Phổ Quang 
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When and how did you first meet Thầy?
I think around 2011.  I met him at the Compassion 
Temple.

Your first impression of Thầy
He is a great teacher, very compassionate, down 
to earth.  I personally like him very much because 
he is very friendly and make people happy and be 
meaningful to their life.  May you live a long life 
and continue to benefit millions of people in this 
world! 

A memorable experience or interaction you had 
with Thầy
He is so friendly and a very cheerful Buddhist monk.

Your funny story or interaction with Thầy
When we had lunch together and suddenly he stopped 
and said something in Vietnamese :-)

Tenzin Choesang
Venerable 

Knowing Thầy
questionaire

How or why Thầy has a positive impact on your life?
He is compassionate, friendly and welcoming to 
everybody.  That impacts people’s life.

According to you, what is Thầy’s favorite food? 
He seems to like noodles. 

Your birthday messages / wishes to Thầy
I wish you very very happy birthday and may you live 
long and spread the Dharma in the world.

One word that best describes Thầy
Infinite love

f
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ngày xưa thân ái 

Fond Memories

65 Kỷ Yếu 66 Năm



Celebrating 66 Years 66



67 Kỷ Yếu 66 Năm



Celebrating 66 Years 68



COMMUNITY
BONDKết  Nối Cộng Đồng
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Kết  Nối Cộng Đồng

Trước khi hệ thống xa lộ cao tốc được thành lập, Xa 
lộ 66 (Route 66) nối dài sự thông thương giữa các 
tiểu bang miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, bắt đầu 
từ thành phố Chicago và dừng lại ở thành phố Santa 
Monica.  Xa lộ 66 này đã là một con đường hữu ích, 
là nhịp cầu nối góp phần cho sự phồn thịnh của 
miền Ðông - Tây Hoa kỳ.  Và cũng vậy, trong 66 năm 
cuộc đời Thầy Từ Lực, Thầy đã tạo ra một con đường 
vô cùng hữu ích, kết nối những người con Phật với 
tình thương và sự cảm thông. 

Con người Thầy rất nhỏ nhắn, thoạt nhìn có vẻ rất 
yếu sức.  Nhưng Thầy lại rất dẻo dai, định lực kiên 
trì.  Thầy đã có mặt trên từng cây số với bao nhiêu 
là hoạt động.  Trong chương này, hãy đón đọc tâm 
tình của quý đạo hữu, của những nhà lãnh đạo 
cộng đồng, của những hội đoàn cho giới trẻ (Bodhi 
Youth of America, Retreat of Awakening) để cảm 
nhận được tình cảm đặc biệt và sự kính mến dành 
cho Thầy.  Thời gian có thể xóa mờ đi nhiều vết tích 
của những sinh hoạt này, nhưng thời gian sẽ không 
xóa mờ được công đức vô biên phát nguồn từ tâm 
nguyện vị tha và yêu thương, lắng nghe để cảm 
thông của Thầy!

Many of us may have heard of Route 66, which 
connected the East and West of the United States, 
starting from Chicago and ending in Santa Monica.  
Before the highway system was established Route 66 
was essential for commerce and led to the growth of 
cities along the route.  Similarly, in his 66 years of 
existence, Thầy has been building an essential route to 
connect people to love and understanding. 

Thầy might seem frail physically, but he is strong and 
determined. His willpower is enormous. He has been 
present for and has supported many programs.  In this 
chapter, we’ll hear from lay people, from the sangha 
community and religious leaders, from founders of 
non-profit organizations and more, about how Thầy 
has built connections with them, enriched their life 
and supported their community endeavors. 
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ôi tin rằng mọi chuyện 
diễn ra trong cuộc sống 
đều có chữ “duyên” bên 
trong, như câu chuyện 
của tôi và Thầy mà tôi 

sắp kể ra bên dưới. Tôi là một người 
con của xứ Huế, sinh ra và lớn lên 
trong một gia đình làm nông của 
một vùng đất ít được thiên nhiên ưu 
ái. Có thể vì cùng quê và cùng trải 
qua tuổi thơ ở miền đất nhiều mưa 
và gian khó nên chúng tôi có một 
cái gì đó cảm thông và hiểu nhau. 
Như trong các tác phẩm của Thầy 
đã từng nói và miêu tả đến cảnh 
mùa mưa xứ Huế, ở đó chứa đựng 
nhiều nỗi niềm và sự tĩnh lặng, 
rất đặc trưng của con người miền 
Trung.

Lần đầu tôi liên lạc với Thầy là ở 
trong một hoàn cảnh khá đặc biệt. 

Vậy nhưng chữ “duyên” đã khiến 
cho chúng tôi lại gần nhau hơn. Với 
tấm lòng từ bi của Thầy, Thầy đã 
đùm bọc cưu mang từ lúc mới rời 
khỏi bàn tay của mẹ từ vùng nông 
thôn lên thành phố để theo học cấp 
3, mặc dù chúng tôi chưa hề gặp mặt 
hay quen biết từ trước.

Cứ như vậy tôi và Thầy thỉnh thoảng 
vẫn gửi thư thăm hỏi và động viên 
nhau trong suốt thời gian dài. Lúc 
đầu là những lá thư viết tay kể lại 
cảm nhận về cuộc sống đang diễn ra 
xung quanh tôi, những dự định và 
kế hoạch cho tương lai. Sau này khi 
internet trở nên phổ biến hơn, chúng 
tôi đã gửi email thăm hỏi nhau một 
cách dễ dàng và nhanh chóng hơn. 
Thời gian cứ thế trôi qua, tôi tốt 
nghiệp cấp 3, ra Hà Nội theo học Đại 
Học, rồi vào Sài Gòn ôn luyện ngoại 

ngữ để kiếm học bổng đi du học. 
Cho tới bây giờ, mỗi mốc thang của 
cuộc đời mà tôi đi qua đều có trong 
đó những lời động viên và giúp đỡ 
từ vật chất đến tinh thần của Thầy. 
Với tôi, Thầy là một người cha rất 
đặc biệt, dù chưa 1 lần gặp gỡ, biết 
nhau nhờ duyên số, nhưng những 
giúp đỡ và chỉ bảo của Thầy dành 
cho tôi thật quá to lớn. Có ai dám 
chắc rằng, nếu không có những lời 
động viên và giúp đỡ đó, tôi sẽ đi về 
đâu, và liệu có được như bây giờ.

Thời gian qua thật nhanh, đây là 
năm thứ 8 tôi đặt chân đến nước 
Nhật Bản để hoàn thành ước mơ du 
học của mình. Bây giờ tôi không còn 
là cậu bé “mới biết đi” khi rời khỏi 
bàn tay mẹ để theo học cấp 3 nữa. 
Thời gian đã cho tôi sự lớn khôn và 
hiểu biết. Nhưng thời gian cũng đã 

Duyênchữ 

T
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khiến những nếp nhăn trên khuôn 
mặt của Thầy ngày càng nhiều hơn. 
Sau hơn 15 năm “biết” nhau qua 
những câu chữ và tin nhắn, chúng tôi 
đã có duyên gặp nhau trong chuyến 
đi hành hương Nhật Bản của Thầy 
vào cuối năm 2017. Tôi vẫn còn nhớ 
đến khoảnh khắc nhìn thấy Thầy lần 
đầu tiên ở trạm xe bus của ga Osaka. 
Tương phản với sự hiện đại và sầm 
uất của ga Osaka là hình ảnh của 
người Thầy trong trang phục áo lam 
giản dị với khuôn mặt điềm đạm và 
sâu sắc. Đây là khoảnh khắc gặp mặt 
của gần 15 năm liên lạc với nhau. 
Nó thật đặc biệt và có nhiều bỡ ngỡ, 
nhưng thật vui vì cuối cùng chúng 
tôi có thể gặp nhau, trò chuyện và đi 
thăm Osaka cùng nhau.

Với tôi, Thầy là một người có tâm 
và có tầm. Thông qua những quyển 

sách mà Thầy tặng, tôi hiểu được 
phần nào những tâm tư, băn khoăn 
và mong muốn của Thầy dành cho 
thế hệ trẻ. Tất cả những việc Thầy 
làm, bằng cả tâm sức và cuộc đời 
của mình, chỉ để mang lại cho thế 
hệ trẻ tương lai tốt đẹp và giàu tình 
thương, thông qua nhiều chương 
trình và hành động thiết thực nhằm 
đưa “Phật” học vào cuộc sống hằng 
ngày. Những việc Thầy đã và đang 
làm đi ngược với thuyết lợi nhuận 
mà xã hội bây giờ đang bị chi phối, 
ở đó những rào cản về mặt pháp lí 
và đạo đức bị lu mờ và chi phối bởi 
lợi nhuận mang lại. Người ta sẵn 
sàng làm những điều sai trái với 
lương tâm và đạo đức chỉ để phục 
vụ mục đích kiếm tiền và cơ hội 
thăng tiến. Giờ đây, bạn bè chơi với 
nhau có thể không còn là chỉ để vui 
vẻ và giúp đỡ nhau, mà đằng sau đó 

có chứa đựng những toan tính trục 
lợi và cơ hội. Trong xã hội có nhiều 
điều thị phi và bất ổn như vậy, với 
tôi, những việc Thầy làm thật đáng 
trân trọng và thật cao quý.

Để tóm lại vài dòng chia sẻ của mình 
nhân dịp sinh nhật lần 66 của Thầy, 
tôi xin gửi đến Thầy lời cảm ơn chân 
thành nhất. Tôi kính chúc Thầy 
nhiều sức khỏe và an lành, kính 
chúc cho những dự án và việc làm 
của Thầy thuận lợi và thành công.

Cuối cùng tôi xin chia sẻ với Thầy và 
quý bạn đọc hình ảnh chụp chung 
đầu tiên của tôi và Thầy ở cổng chùa 
Tennoji, Osaka năm 2017, nhân 
chuyến hành hương đến Nhật Bản 
của Thầy.

Bùi Văn Phố
từ Osaka,

ngày 01 tháng 5 năm 2018
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gày cuối tuần đầy 
hạnh phúc cho 
những người có 
giấc ngủ no say. 
Chủ Nhật tôi lại 
cần đồng hồ thức 
giấc để sửa soạn 

đến Chùa Phổ Từ.

Ngồi điểm tâm lát bánh mì với bơ 
đậu phụng, kèm theo tách cà phê, 
tôi thấy tinh thần sảng khoái dù mở 
mắt hơi sớm, tuy còn 2 tiếng nữa 
mới ra khỏi nhà.  Tôi suy nghĩ miên 
man về ngôi Chùa Phổ Từ, về vị Bổn 
sư Thích Từ Lực mà mình đã quy y 
Thập thiện giới. Cảm hứng tôi muốn 
viết đôi điều về người Thầy khả kính.

N

Niềm Tin Yêu

Thầy là con người của xứ có sông 
Hương, núi Ngự. Ngày trước trong 
thời gian tu, Thầy cũng chuyên cần 
đi học và tốt nghiệp cử nhân ngành 
thư viện, mỹ thuật tại San Francisco 
State University, sau đó tiếp tục theo 
ban cao học tại California State 
University Hayward. Thầy điều 
hành Trung tâm Phật giáo Hayward 
(1986), rồi sau này xây Chùa Phổ 
Từ (2000). Thầy sáng lập, sắp xếp 
chương trình sinh hoạt để hướng 
dẫn đại chúng, tìm con đường trung 
dung để thích hợp với cảnh sống 
hiện tại nơi xứ người, nhất là ngày 
Thọ Bát Quan Trai được thay bằng 
Ngày Tu Học rất thích hợp với giới 
trẻ. 

Ngoài ra còn có lớp Phật Giáo bằng 
Anh Ngữ, tu tập thiền quán lấy tên 
là Fourfold Comunity Sangha dành 
cho người Tây Phương. Chùa còn 
có 3 đơn vị Gia Đình Phật Tử được 
hình thành là Chánh Tâm, Chánh 
Đức và Chánh Hòa. 

Tôi cảm nhận nơi Thầy có phẩm 
chất rất tốt, tánh tình hiền hoà ít nói. 
Thầy luôn dũng mạnh với ý niệm 
chiến đấu bản thân mình, tinh tấn 
tu học trì giới. Nội quy trong Chùa 
Thầy đề ra đầu tiên là:

chủ nhật
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Xin đừng xả rác 
Xin đừng hút thuốc 
Xin đừng nói chuyện thị phi
      
Mắt điểm từ bi giọt nắng hây 
Mỉm cười an lạc cảnh phương Tây 
Chung tay tô thắm màu hoa nở 
Phật sự cùng nhau góp sức đầy 

Xuân về trong không khí hân hoan 
đón chào, nơi nhà bếp rộn ràng 
với các bàn tay làm mứt, gói bánh, 
những buổi thức đêm canh nồi bánh 
tét. Ngày đầu năm cảnh tượng tươi 
vui, pháo nổ tưng bừng, khói hương 
nghi ngút, người người cầu an chúc 
tết... ôi cõi thiên đàng giữa hạ giới.

Nắng Hạ rực sáng, Chùa khoác bộ 
mặt đầy sinh khí. Các lớp học Việt 
Ngữ tập múa hát hào hứng vui chơi, 
đạo hữu thì được đi hành hương đầy 
ý nghĩa dưới sự hướng dẫn của quý 
Thầy Cô.

Khi trời Thu hiu hắt vầng mây tím, 
hàng người với bước chân tĩnh lặng 
thiền hành niệm Phật trên đám lá 
vàng khô, dưới hàng cây trụi cành 
gió hiu hiu mát. 

Ngày tàn xơ xác của cơn lạnh, của 
gió mưa khi mùa Đông về, những 
bóng người quàng khăn, đội mũ 
ngồi bình thản tụng kinh, hộ niệm 
chú tâm.

Bốn mùa đi qua, năm tháng cứ trôi 
dần… Những ngày Chủ Nhật đầy 
tin yêu và sức sống. Nghe Pháp, cầu 
an, hộ niệm, thọ trai bên những 
thiện hữu tri thức đã giúp tinh thần 
tôi vượt qua bao nhiêu nỗi buồn 
phiền về thân phận, tôi tìm được sự 
tỉnh táo và niềm an lạc nhẹ nhàng 
cho thân tâm. 

Buông xả xuống bao chuyện đời 
vướng mắc 
Tâm an vui trọn vẹn giữa nhân sinh 
Ơn Thầy, Cô hướng dẫn một lối đi 
Mái Chùa ấm Phổ Từ… nơi nương 
tựa

Lái xe vào cổng Chùa, đã thấy khói 
hương bay trước tượng mẹ Quan  
Âm. Áo lam hiền dịu dưới bầu trời 
quang đãng, mây trong xanh, nắng 
ửng hồng. Cảnh sắc tươi sáng đủ 
màu các loài hoa đang ướp đọng 
những giọt sương mai lóng lánh…

Muôn cánh hoa tươi đượm ngát 
hương
Tìm về nương tựa chốn yêu thương 
Chuông Chùa ngân nhẹ vơi niềm tục 
Cây cỏ xanh ru gió vấn vương

Hồn tôi phơi phới. Lòng tôi an tịnh. 
Tôi mỉm cười và nói thầm “Cám ơn 
ngôi Chùa Phổ Từ. Cám ơn sư phụ 
Thích Từ Lực.” Cùng lời cám ơn, tôi 
xin gởi đến Thầy bài thơ Thất Ngôn 
Bát Cú, như là món quà sinh nhật 
năm 2018.

Quảng Thùy
       Minh Thúy

    An trú thân tâm giữa sắc thường 
    Thanh đạm cơm rau thông mạch lạc  
    Đơn sơ y áo ngộ am tường  
    Sáng yên kinh kệ sâu nhân đức 
   Tối tĩnh tham thiền quán thiện lương 
    Dẫn chúng dìu tăng đường chánh pháp 
   Tên Ôn Từ Lực sáng vầng dương  
 
        Minh Thúy (Quảng Thùy)  
    Kính mừng sinh nhật Thầy 2018 
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Knowing Thầy
questionaire

When and how did you first meet Thầy?
I first met Thầy Tu-Luc in May 2000, when Chau Yoder 
brought me to the old temple in Hayward after a Day 
of Mindfulness in Oakland (Lake Merritt) with Thich 
Nhat Hanh. 

Your first impression of Thầy.
My first impression of Thầy as a compassionate monk 
was solidified when I met with him privately, shortly 
after our first meeting at the temple. When I arrived, 
I saw a young man run out of the front door with 
the contribution box in his hands. He put it in his 
car and drove off. I wrote down the license number 
and told Thầy about it immediately. He just smiled 
and said it would all work out and maybe the young 
man would return. Within a few minutes, the young 
man came back and told Thầy he had taken the box. 
He apologized. Thầy spoke to him very kindly, and 
asked him if he was hungry. The young man was very 
embarrassed. Thầy offered him food and asked him 
if he needed any help. I was so impressed with Thầy’s 
kindness, which he has shown again and again over all 
of the years that I have known him.

A memorable experience or interaction you had 
with Thầy.

When I moved in with my mother to help take care of 
her in 2001, Thầy invited me to move into the temple 
(the old one) with the nuns, or at least to stay there a 
few nights a week. I accepted. When I arrived to move 
in, Thầy asked me to meet with him. He told me that 
he accepted me as part of the community, even though 
I had not taken any monastic vows, and that most of 
all he felt I was his friend. He welcomed me warm-
ly and told me I could always ask him for anything I 
needed. I truly enjoyed my time living there. 

Your funny story or interaction with Thầy.
While I was living at the temple, I was working on a book 
and needed a considerable amount of time to devote to 
that. However, the nuns had a daily schedule that included 
a lot of everyday work. They would always invite me to help, 
and of course I would always say yes, but I really needed 
more time to devote to my book. Finally I went to Thầy to 
ask him about it. He was very kind but he laughed softly, 
and explained to me that the sisters didn’t really need my 
help at all; they were just inviting me to help in order to 
make me feel welcome and included. He suggested that I 
respond to their invitations by thanking them and telling 
them I had to work on my book. It was a good lesson for 
me.

How or why Thầy has a positive impact on your life?
Thầy has modeled compassion and kindness at all times. 
He also has taught me that even though we choose to live 
in the present moment, we also plan for the future without 
being caught up in it.

According to you, what is Thầy’s favorite food? 
I think Thầy’s favorite food is Bánh Xèo (I hope I got that 
correct), the delicious Vietnamese crepes his mother used 
to make for him. I love Vietnamese food, and have always 
really appreciated the wonderful dishes made for us by 
the lay women when I was living at the old temple with 
the nuns. In fact, Thầy used to say he was certain I was 
Vietnamese in a past life because the food agrees with me 
so well. 

Your birthday messages / wishes to Thầy.
Dear Thầy, I wish you a happy birthday and thank you 
sincerely for your friendship and many good lessons. 
You are a humble and compassionate monk, and a true 
treasure. ~ Quảng Ly

One word that best describes Thầy.
Kind

Liz Barret
Quảng Ly

f
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húng con kính 
chúc Thầy Pháp 
Thể Khinh An, 
Tuệ Đăng Thường 
Chiếu, Phật Sự 
Viên Thành. Mới 

đây mà đã 11 năm chúng con được 
tu tập ở Chùa Phổ Từ dưới sự hướng 
dẫn của Thầy.  Nhớ lại lần đầu được 
diện kiến Thầy vào năm 2007, khi 
chúng con đi tìm thỉnh Thầy về 
làm lễ an vị Phật.  Tìm tới tìm lui, 
chúng con đã đến chùa Phổ Từ và 
Thầy đã hứa khả đến nhà làm lễ an 
vị Phật cho chúng con.  Cũng trong 
dịp đó, Thầy đã làm lễ Quy Y cho 
cả gia đình chúng con và đặt pháp 
danh cho chúng con bằng tên của bộ 
kinh “Đại Phương Quảng Phật Hoa 
Nghiêm Kinh.”

Sau ngày Lễ an vị, chúng con đã 
được Thầy khuyến khích tới Chùa 
để nghe Pháp và tụng kinh.  Lúc 
đầu rất bỡ ngỡ vì chưa quen với ai, 
nhưng sau đó thì chúng con đã dần 
dần quen thuộc với mọi việc trong 
chùa.  Chúng con bắt đầu tham gia 

vào những ban phục vụ ở trong 
Chùa và cố gắng hổ trợ cho Thầy 
trong những Phật sự hàng ngày.  

Đối với chúng con, Thầy là một 
người rất khiêm tốn và từ bi, nhưng 
cũng có phần nghiêm khắc.  Mỗi 
khi ai đó có hoàn cảnh khó khăn 
đến tìm Thầy thì Thầy hết lòng cầu 
nguyện và giúp đỡ người đó. Thầy 
chúng con rất giản dị, từ miếng 
ăn cho đến quần áo, giày dép, và y 
hậu của Thầy.  Đối với Tăng chúng 
và Phật tử chúng con thì Thầy luôn 
nghiêm khắc về oai nghi và cách cư 
xử trong đời sống hàng ngày.  Đây là 
những điểm mà chúng con rất quý 
ở nơi Thầy và cũng vì vậy mà chúng 
con luôn luôn cố gắng hết lòng để 
hổ trợ cho Thầy.  Và hơn nữa là tấm 
lòng của Thầy luôn luôn làm hết sức 
để cho Phật Pháp được phát triển và 
trường tồn mãi mãi.

Cho tới ngày hôm  nay, chúng con 
vẫn cố gắng giữ thời khoá tu tập tại 
chùa đều đặn dưới sự hướng dẫn 
của Thầy. Thời gian trôi qua, có rất 

nhiều chướng duyên và nhiều thăng 
trầm, nhưng nhớ tới lời dạy của Đức 
Từ Phụ và của Thầy, chúng con luôn 
luôn cố gắng đứng lên giữ cho tâm 
Bồ Đề được kiên cố. Chúng con cầu 
nguyện Hồng Ơn Tam Bảo luôn 
luôn gia hộ cho Thầy được Pháp thể 
Khinh An, Chúng Sanh Dị Độ, và 
Phật sự viên thành.

Kính chúc Thầy sinh nhật thật là vui 
vẻ.

Quảng Phương & Quảng Hoa

kính mừng sinh nhật lần thứ           của Thầy! 66 
C
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ai mươi hai năm trước, 
mùa hè năm 1996, tôi đến 
tham dự trại Về Nguồn, ở 
Louisville, Kentucky.

Chuyến bay đêm. Ra khỏi phi 
trường trời đã tối lắm rồi. Ban điều 
hành trại đưa tôi vào một căn nhà 
gỗ dành cho khách. Tôi sẽ ở chung 
với các vị khách mời 
khác của trại. Phòng 
có ba giường chồng 
đôi đặt sát nhau. Tôi 
chọn một giường 
phía dưới. Không 
dám ngủ giường trên 
vì sợ té và hình như 
đã có người nằm. 
Một giọng Huế vọng xuống chào tôi. 
Thì ra vị đó chưa ngủ. 

“Xin chào anh, tôi là Thích Từ Lực, 
còn anh tên gì?” 

Tôi mỉm cười tự nói thầm, mình đi 
đâu cũng gặp chùa và gặp thầy, đi 

trại sinh viên mà cũng gặp thầy. “Ồ 
bạch Thầy. Thưa con là Trần Trung 
Đạo”. Tôi đã nghe về Thầy Từ Lực từ 
trước nhưng tối đó mới gặp lần đầu.

Thầy ngồi dậy và các anh trong căn 
nhà gỗ cũng dậy để kiếm chuyện nói 
với nhau. Không ai ngủ được. Có 
người vì trái với múi giờ và có người 

vì lạ chỗ. Trong số khách, ngoài Thầy 
Từ Lực, tôi nhớ còn có Bác sĩ Trần 
Đại Sỹ từ Pháp và một vị từ Đông  
Âu. 

Một bạn trong ban điều hành trại 
ghé thăm phòng chúng tôi và sau 
đó mang đến bình trà. Chúng tôi 

H

Thầy
kỷ niệm với

ngồi dậy và nói chuyện, phần lớn 
là chuyện tuổi trẻ và tương lai đất 
nước. Bác sĩ Trần Đại Sỹ kể chuyện 
ông đến tận Trung Quốc để tìm hiểu 
về đường biên giới Việt Trung.

Buổi sáng Đại Đức Từ Lực còn năng 
động phụ trách phần sinh hoạt. Thầy 
đặt lời hô cho trại là “Tiến lên” và 

khi Thầy hô “Trại ta” 
cả trại sẽ hô “Ta tiến”. 
Ai cũng thích vậy thay 
vì trước nay chỉ gọi Về 
Nguồn quen thuộc và 
đơn điệu. 

Ngày tôi được đảnh lễ, 
Thầy xuất gia đã tròn 

hai mươi năm. Trước khi xuất gia 
Thầy sinh hoạt trong Gia Đình Phật 
Tử. Tôi cũng gắn bó với Gia Đình 
Phật Tử, tổ chức duy nhất tôi phát 
nguyện để phụng sự. Qua Mỹ, Thầy 
xuất gia còn tôi thì không. 

Mỗi khi nghĩ đến Thầy, thay vì gọi điện thoại 
hay viết email thăm tôi thường ghé trang 
nhà Quảng Đức, nơi đăng khá nhiều bài viết 
của Thầy để đọc một hai bài. 

‘‘ ‘‘
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Thầy Giải Nguyên ở chùa Viên Giác 
có lòng tốt và mấy lần khuyên nhủ 
tôi nên xuất gia nhưng tôi cứ lắc 
đầu. Tôi cảm nhận về hành trình của 
mình trong cuộc đời nằm ở phía bên 
kia cổng tam quan. Sau thời gian 
khá dài ở chùa Viên Giác một chiều 
thu tôi mang gói ra đi trong tiếng lá 
đa xào xạc tiễn đưa.

Thầy Từ Lực thích bài thơ Đổi Cả 
Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười và giống 
như Thầy Hạnh Tuấn, chính Thầy 
thường ngâm bài thơ trong những 
ngày lễ Vu Lan.  

Nhấc chiếc phone lên bỗng lặng người
Giọng buồn hơn cả tiếng mưa rơi
Ví mà tôi đổi thời gian được 
Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười

Từ đó chúng tôi gặp nhau nhiều 
hơn: mỗi khi Thầy đến Boston để 
chứng minh các đại lễ cũng như khi 
tôi đến Phổ Từ để đảnh lễ Thầy.

Mỗi khi nghĩ đến Thầy, thay vì gọi 
điện thoại hay viết email thăm tôi 
thường ghé trang nhà Quảng Đức, 
nơi đăng khá nhiều bài viết của 
Thầy để đọc một hai bài. Tôi đối với 
các Thầy khác cũng vậy, đọc các lời 
khuyên của các Thầy là một cách 
đảnh lễ từ xa và thích hợp với không 
gian tin học.

Thầy thường viết những bài ngắn 
dành cho tuổi trẻ, nhất là các cấp 
trưởng trong GĐPT. Bài viết phổ 
biến rộng rãi nhất của Thầy trong 
giới Phật Tử trẻ là bài “Ai Là Tâm 
Minh Của Thế Kỷ 21?” Blog Hoa 
Đàm đăng bài này sớm nhất và đăng 
đi đăng lại mỗi khi có nhu cầu “vượt 
thoát” được đưa ra.

Thầy viết văn như kể chuyện và dùng 
câu chuyện để gởi gắm những lời 
giảng thâm trầm, những ước mơ cao 
đẹp. Những bài viết ngắn của Thầy 
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 thích hợp với  điều kiện thông tin 
ngày nay vì dễ chuyển tải rộng và đi 
nhanh vào lòng người lúc nào cũng 
đa đoan, vội vã.  Trong các bậc thầy 
thuộc thế hệ Thầy, tôi kính trọng và 
mến thương Thầy nhất. 

Tôi trở lại Phổ Từ năm ngoái. Hai 
mươi năm sau kể từ ngày đi trại 
Về Nguồn. Chúng tôi không còn 
trẻ nữa nhưng tâm hồn dường như 
không thay đổi. Chúng tôi, cả hai 
đều năng động và dấn thân mang 
hạnh nguyện vào đời.  Từ hai ngả 
khác nhau nhưng có chung một tấm 
lòng vì căn nhà tinh thần Phật Giáo 
mà chúng ta đang xây đắp. 

Kính đảnh lễ Thầy,
Trần Trung Đạo
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Knowing Thầy
questionaire

When and how did you first meet Thầy?
I was introduced to Thay by our mutual friend Vern 
Davidson many years ago.

Your first impression of Thầy.
I was struck by his profound simplicity and compassion.

A memorable experience or interaction you had with 
Thầy.
I will never forget our project to place “sister” Peace Poles 
at both the Temple and our Maryknoll Mission House.  
The dedication events we held at each place were filled 
with great joy and remain a sign of what is possible when 
people engage in encounter with one another.

Your funny story or interaction with Thầy.
Thay was invited to participate in an inter-religious 
dialogue encounter at the Vatican.  Before he went he 
visited our Maryknoll Mission House and I joked that he 
should give the Pope a Maryknoll Magazine.   When he 
met the Pope, he actually handed Pope Francis a copy of 
the Magazine.  Not even our Superior General has done 
that!

How or why Thầy has a positive impact on your life? 
As a Catholic minister, my friendship with Thay has 
shown me how important it is to have friends from 
different religions and cultures.  His peaceful and 
compassionate presence always grounds me in my sense 
of God’s love.

Your birthday messages / wishes to Thầy.
From the Maryknoll Family, we extend our heartfelt 
congratulations and blessings on you, Thay, as you 
celebrate your birthday.  We look forward to many more 
years of friendship and collaboration.

One word that best describes Thầy.
Joy

Matt Dulka
Deacon

f
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t was a blustery March day, in 
2012, at Deer Park Monastery 
in Southern California. 
Members of the Plum 
Village tradition community 
had gathered for the first 
Transmission of the Lamp 

ceremony in North America. Thay 
Tu Luc was one of two Dharma 
Teachers who would represent the 
presence of Thich Nhat Hanh during 
the event.

At the chosen time, we assembled 
in the Ocean of Peace Dharma 
Hall. Those of us who were going 
to receive Lamp Transmission were 
seated near the front of the hall 

with our attendants. Many other 
supporters were seated throughout 
the hall. Those receiving Lamp 
Transmission represented the four-
fold community.

The two Dharma Teachers sat at the 
front of the hall, with Thay Tu Luc 
on the right and the other teacher on 
the left. They took turns in receiving 
those in the ceremony.

Even though I recognize the wisdom 
of non-discrimination, a small desire 
within me hoped I would have my 
Lamp Transmission with Thay Tu 
Luc. When my name was called I 
was happy it was his turn to offer the 

ceremony. As I sat face to face with 
Thay Tu Luc I felt his deep sincerity 
and warm support. As I shared my 
Insight Gatha and he responded 
with the one from Thich Nhat Hanh, 
I felt the interbeing of the three of 
us. It is a memory which is still very 
alive in me and one I will cherish for 
the rest of my life.

Since the ceremony I have had 
the chance to be with Thay Tu Luc 
numerous times. I am always moved 
by his generosity, compassion, and 
humor. We are all fortunate to have 
him in our lives. For me, he is my 
Dharma brother, a friend, and a 
wonderful teacher.

Jim Scott-Behrends

I
Từ Lưc.

Thầy
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ới tôi, chữ DUYÊN của Phật Giáo là lẽ 
sống, là kim chỉ nam dẫn đường cho 
mọi chuyện thành – bại và tạo nghiệp 
cho mỗi người con Phật. 

Chúng tôi (chồng tôi, Anh Quảng 
Nhiên và tôi) đến với Chùa Phổ Từ là một cái DUYÊN 
lớn. Nói đến Chùa Phổ Từ thì không thể nào không nhắc 
đến Thầy Trụ Trì của Chùa. Đó là Thầy Thích Từ Lực. 

Năm 2012, ngày Mẹ tôi nằm xuống cũng là lần đầu tiên 
chúng tôi đến với Chùa Phổ Từ. Xin gặp được Thầy Trụ 
Trì dễ dàng. Cảm giác thật “mát mẻ”, thật nhẹ nhàng khi 
được ngồi xuống nói chuyện lần đầu với Thầy. Đây cũng 
là bước ngoặc quan trọng để chồng tôi quyết định chính 
thức theo con đường học đạo và tu tập. Nếu không có 
được cảm giác “mát mẻ” trong buổi đầu được gặp Thầy 
thì chắc chắn chồng tôi cũng sẽ như nhiều vị đàn ông 
khác: lái xe đưa vợ tới Chùa, ngồi ngoài xe đợi... và lái xe 
đưa vợ về nhà...

Phải nhắc lại chuyện cũ một chút để thấy được câu nói: 
“Mọi sự tùy DUYÊN” của người con Phật luôn đúng ở 
mọi lúc, mọi nơi. Và tính cách từ bi, dễ gần của Thầy 
Từ Lực là giọt nước mát cuối cùng của ly nước giải khát 
tuyệt diệu cho người đang đi trong sa mạc. Thầy đã thu 
hút những người đàn ông chưa đủ duyên đến với Phật 
như chồng tôi trước đây, nay được đến gần Phật và càng 
ngày càng gắn bó với chùa Phổ Từ hơn. 

Số là chúng tôi đã có duyên may ở gần Chùa Xá Lợi (Sài 
Gòn) trước khi đi định cư ở Mỹ mười năm (tôi chưa tính 
thời gian khi chúng tôi còn trẻ, lúc còn học đại học). 
Mười năm liên tiếp,  đều đặn, không bỏ một buổi Chủ 
nhật nào, vợ chồng tôi được nghe các bài thuyết giảng 
có giá trị của các vị cao tăng ở chùa Xá Lợi này. Tôi thì 
đã quy y với Đại Đức Narada từ khi tôi học trung học đệ 
nhất cấp, thập niên 1960.  Chồng tôi thì chưa. Thế mà 
trong 10 năm vàng ngọc đó, chồng tôi chưa hề một lần 
có ý muốn quy y.

Như vậy, hai chúng tôi là brand new (mới tinh) của Phổ 
Từ. Lòng từ bi, sự dễ gần, cảm giác “mát mẻ”... khi nói 
chuyện với Thầy Trụ Trì đã giúp chúng tôi “chụp” được 
ngay ý nghĩ:  “Nhà của mình là đây!”  

Đã gọi là NHÀ thì đi xa sẽ nhớ, luôn muốn được TRỞ 
VỀ. Người Mỹ luôn nói “ Home sweet home” đấy mà! 

Thật vậy, có những chuyến đi du lịch xa, đêm nằm ở 
khách sạn mà tôi vẫn mơ và nghe tiếng cầu kinh của 
Thầy trong những buổi tu tập đầu tháng. Tôi có mặt 
trong lớp học Phật ngày thứ bảy hằng tháng ở thư viện 
Chùa đã hai năm nay mà tôi không bao giờ muốn Thầy 
tuyên bố lớp học đã hoàn mãn và cảm thấy tiếc khi phải 
vắng mặt bất cứ buổi học nào. Mỗi lần nghe Thầy ban 
đạo từ hoặc nghe Thầy nói chuyện, tôi lại có dịp học 
được cách suy nghĩ và giải quyết sự việc của Thầy với ba 
chữ BI – TRÍ – DŨNG của Phật.  

chùa phổ từ

Một Đạo Phật
Nhập Thế 

V
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Mái Chùa che chở hồn dân tộc,
Nếp sống muôn đời của tổ tông.

Thầy đã uyển chuyển và chắt lọc, lựa chọn cái gì là “hồn 
dân tộc” phải giữ lại, cái gì phải thay đổi cho phù hợp 
với nếp sống tiến bộ của xã hội phương Tây để đạo Phật 
ngày một sinh động và phát triển rộng khắp. Đó là một 
đạo Phật mới, một đạo Phật nhập thế. 

Chùa Phổ Từ, ngôi nhà tâm linh của vợ chồng tôi. 

Tiếc là chúng tôi đang ở giai đoạn cuối của cuộc đời, 
không còn bao nhiêu thời gian để đi theo Chùa Phổ Từ, 
đi theo Thầy lâu dài, để đem một chút sinh lực nhỏ nhoi 
đóng góp vào hành trình xây dựng một nhân cách trẻ 
Việt Nam ở hải ngoại biết thương người nhưng có trí tuệ 
và dũng khí như Phật đã dạy.

Hayward, Black April 2018
Diệu Mỹ

Nguyễn Thị Phi Phượng

• Thầy đã thành lập và phát triển ba Gia Đình 
Phật Tử Chánh Tâm, Chánh Đức và Chánh Hòa 
hơn 20 năm nay. 

• Thầy đã cùng với các Ni – Sư khác của Chùa đem 
đạo Phật đến với giới trẻ, những người sinh ra và 
lớn lên ở Mỹ. 

• Chùa Phổ Từ từ rất lâu rồi, đã dành tối Thứ Năm 
hằng tuần cho người Mỹ, cho những người nói 
tiếng Mỹ... muốn tu Thiền, muốn học Phật.  

• Thầy đã kết hợp với các nhà thờ quanh vùng 
mang tình thương đến với những người kém may 
mắn. 

• Thầy đã thành lập được Trung Tâm Tu Học Phổ 
Trí ở thành phố Vacaville (Bắc California) để thu 
hút người Mỹ đến với Phật và học Phật. 

• Thầy đã đọc kinh và giảng Pháp bằng tiếng Anh 
cho giới trẻ đến với Chùa, nghe và hiểu Phật pháp 
mà không cảm thấy chán. 

Bởi vậy, chúng tôi không lạ khi biết tin Đức Giáo Hoàng 
Pope Francis đã chọn Thầy Thích Từ Lực trong số 46 vị 
lãnh đạo tinh thần của Phật Giáo ở Mỹ tham dự chương 
trình tôn giáo hòa hợp (a week long Buddhist – Catholic 
Dialogue) năm 2015 ở Vatican. Thầy đã mang theo hai vị 
Sư và Ni trẻ của Chùa đi theo Thầy trong chuyến đi này. 
Đó là Thầy Phổ Đức và Sư Cô Phổ Châu. 
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a few impressions about

It was a great opportunity and really good luck for my 
wife and I to meet Master Thich Tu Luc, the abbot of 
Pho Tu Temple in Hayward some years ago. I can never 
forget the first time I encountered and talked to him. 
Simplicity, enthusiasm, friendliness and understanding 
are some of the qualities I know he possesses. His voice 
is nice and attractive; his personality refined.

Thanks to him, I myself can become closer to the 
Buddha, an important impact for me in my life.

Even if you are not Buddhists, dear friends, I’d like to 
invite you to come to Pho Tu Temple every Thursday 
night from 7 PM to join the group of English speaking 
Dharma friends, or come on Sunday, especially on Day 
of Cultivation every month, to see and talk to Master Tu 
Luc. Who knows, you might finally become interested in 
Buddhism.

Happy Birthday to you, Master Thich Tu Luc. 

We wish you good health and success in spreading 
Buddhism in America!

Hayward , May 7, 2018
Quảng Nhiên

Trần Văn Trạm 

Dear Venerable Reverend Thich Tu Luc,

It is with deep gratitude for your teachings and abiding 
kindness that I join our community in sending heartfelt 
wishes for your 66th Continuation Day.

I remember clearly the day I met you.  You were seated 
on a grassy slope next to Lake Merritt in Oakland.  
You graciously came to offer a Dharma talk and share 
a morning with members of Potluck Sangha a week 
of so following Venerable Thich Nhat Hanh’s Day of 
Mindfulness in Oakland.

I felt happy right away seeing your gentle smile, relaxed 
and welcoming us.  You spoke to us of fearlessness: How 
to Cultivate Non-Fear.  I regret I do not remember your 
words.  I remember I had never been so close to someone 
who was without fear.   I experienced deep peace.  Non-
Fear was not the absence of something.   I experienced 
the presence of acceptance radiating out like sound 
waves.  Nothing  excluded.  I didn’t experience this in 
words, but now I try to describe it.  

I left that morning amazed at such good fortune to have 
witnessed the possibility of fully embodying acceptance.   
But I did not think these words.   My experience was not 
with words.  Only now I try to find them.   Sweetness and 
tenderness –held with sweetness and tenderness.

With deep respect, 
Lennis Lyon

True Silent Forest

Master Thích Từ Lưc.
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Knowing Thầy
questionaire

Bạn gặp Thầy lần đầu tiên khi nào và như thế nào?
Đã gần 20 năm qua.  Con đến chùa để cúng Phật và 
thăm viếng chùa và đã gặp sư phụ tại Trung Tâm Phật 
Giáo Hayward. 

Cảm nghĩ đầu tiên của bạn về Thầy.
Sư phụ là một vị tu sĩ gầy ốm, trên khuôn mặt của người 
hiện ra những nét hiền hoà và thân thương mà con 
không thể nào quên được. Và kể từ lần gặp Thầy lần đó, 
con nghĩ rằng đây là nơi mình có thể đến tu tập được.

Một kỷ niệm vui hay một mẫu chuyện vui về Thầy.
Một kỷ niệm vui nhất mà con không thể quên là thời 
gian sinh hoạt tại Trung tâm Phật Giáo Hayward, gây 
quỹ xây dựng chùa Phổ Từ.  Ngày thứ Sáu trước khi bữa 
tiệc cơm chay gây quỹ bắt đầu, chúng con bắt đầu đi chợ 
mua vật liệu để chuẩn bị cho sáng thứ Bảy nấu nướng, 
đến chùa thật sớm, trải chiếu ở sẵn trong phòng ăn.  
Thầy đã để sẵn mấy cassette hát cải lương cho chúng con 
nghe, có khi Thầy hát theo nữa.  Những lúc như vậy rất 
là vui vẻ và hạnh phúc như một đại gia đình. 

Lời chúc mừng sinh nhật của bạn đến với Thầy.
Kính chúc Thầy một sinh nhật an khang, khỏe mạnh để 
chúng con được nương tựa về mặt tinh thần và tâm linh.  
Xin Thầy cố gắng nhiều hơn nữa để sống qua 79+ tuổi.

Tại sao hoặc làm thế nào Thầy đã tạo một ảnh 
hưởng tốt đến cuộc sống của bạn?
Có nhiều lúc con rất buồn vì việc gia đình, nhưng đến 
chùa, ngồi nghe Thầy giảng pháp, con cảm thấy rất tỉnh 
ngộ, và cảm thấy an ủi nhiều lắm.  Cám ơn Thầy với 
những lời dạy quý báu. 

Theo bạn, Thầy thích ăn những món gì?
Đối với việc ăn uống, Thầy không khó và cũng không dễ.  
Bữa ăn chỉ cần một món kho, rau luộc hoặc rau sống, 
một tô canh rau là đầy đủ đối với Thầy rồi.  Thầy không 
ăn cà ri, nước dừa, và sầu riêng.  Món ăn nhẹ (snack) 
buổi chiều, chỉ cần nướng một miếng bánh tráng mè 
đen, được bác Diệu Duyên phụ trách.  Sau này bác Diệu 
Duyên bệnh, thì con đã thay bác làm việc đó.   Bánh mì 
cũng là một món Thầy thích ăn chiều, những lúc nào 
cũng phải có tô canh rau nóng hổi.

Hãy dùng một chữ để diễn tả Thầy.
Wonderful!

Nguyễn Mai Hồng
Quảng Mai

f
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hat is so hard to describe 
is Thầy’s commitment to 
community and the peace 

and guidance he brings.

I first made contact with him about 
10 years ago.  The Cherryland 
Community was trying to organize 
a clean up of the area.  I sent out 
30 letters to the churches in the 
immediate area.  I got 1 response.  
Thầy offered to help immediately.  

Not one other church responded.  
The sense of community for Thầy 
obviously extends beyond the 
immediate walls of the temple.  
Every year, when there are no 
conflicts of schedule, he comes 
with a huge group and their 
commitment is really powerful and 
makes a huge difference.

His example and energy are truly 
what community is all about, and 

the leadership he provides for the 
families and youth is a gift from 
a remarkable individual. There is 
much tension and stress in the world 
today and we are looking to increase 
the density in our immediate area.  
It is easy to overlook the soft spoken 
but densities their actions can lead 
the way for successful community 
building. 

Thank you Thầy for being such a 
leader.

Mike Barrata

about
Thầy

W

To the Dear Venerable Thay Tu Luc - with deep 
gratitude on his 66th birthday and continuation 

Carrying the seeds of wisdom from afar, 
they ripen on the long journey to a new 
land. 
Planted with love,
a thousand flowers bloom. 
Side by side we walk the path,
the fragrance of the Dharma so sweet,
It bears the fruit of joy, happiness and 
peace.  

Alexa Singer-Telles
True Silent Action 

Gratitude
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Sáu mươi năm huyễn ảo,
Bốn mươi mấy năm y áo trên mình,

Một-chín-năm-ba năm sinh,
Năm mươi Xuân Hạ thình lình xa quê,

Mười năm đại học bên lề,
Nhiều năm tuổi hạ vẹn bề Đạo sư,

Tâm từ lãnh ngộ Chân Như
Quyện mình gánh vác Phổ Từ độ tha,

Xây chùa lập chúng xuất gia,
Gia Đình Phật Tử Chánh Hòa, Chánh Tâm,

Chu toàn Phật sự âm thầm,
Độ sâu giới trẻ là tâm nguyện Thầy.

Hôm nay khánh tuế vui vầy,
Kính Thầy sức khỏe tràn đầy khinh an,

Kính Thầy tọa mãi thế gian,
Là cây cổ thụ Đạo Tràng nương theo.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính Mừng Khánh Tuế Thầy Từ Lực

Từ Mỹ
Trần Hoàng Cần

04/30/2018

câyCổ Thụ
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he one image I have of you, 
Thầy, is full of compassion 
and loving kindness. In 
1989, when we first met, 

you were a young monk at Kim Sơn 
Monastery during my first retreat 
with Sư Ông Thích Nhất Hạnh; you 
were full of energy singing your 
heart out with the lay practitioners 
in front of the meditation hall. This 
image is still vivid in my mind. You 
were so free and fun, a simple monk 
with a big heart and big vision that is 
a great example for us all.

I feel that I can just stop here, and 
that is good enough to appreciate 
Thầy and wish you a wonderful 
Happy Continuation day. However, 
as I think about you, my heart opens 
more with the image of Thầy as my 
local teacher, my rock, my big bodhi 
tree to lean on.  And then I have 
more to offer for you to read...

Thầy Phổ Từ
Fast forward to about 1992 at the 
Hayward temple on Calaroga 
Avenue. We were so lucky to have 
you lead our congregation, always 
welcoming my grandmother, my 
father, my mom and me with your 
open hearted greeting when we 
visited the Pagoda. Then, in 1996, 
when my grandmother Sa Di Ni 
Thích Nữ Huệ Tàng died at 108 
years old, you arranged her service 
and even invited Sư Ông Kim Sơn to 
bless her at the funeral. 

That same year, my mother was sick, 
bed-ridden, and diagnosed with 
terminal cancer of the stomach.  
During her last three months, you 
came to visit her several times to 
help her rest well and be at peace 
with the end of her life. On the night 
she died, she passed away peacefully, 
surrounded by her husband and 
children chanting the Amitabha 

Sutra. Again, you presided over my 
mother’s funeral service, and you 
did that again for my father’s funeral 
service in 2008. 

When you started the Summer 
Monastic Practice retreat in July 
1997, I had the good fortune to begin 
attending these annual retreats, and 
to build a connection with you and 
Phổ Từ Pagoda and later Phổ Trí 
Meditation School.  One of the things 
that I loved most was your idea to 
chant five Mahayana sutras every 
Tuesday to plant the Bodhichitta 
seeds for the city of Vacaville, which 
took 3-1/2 years to complete.  I 
really enjoyed and felt blessed to 
have the opportunity to learn these 
sutras, Kinh Đại Bảo Tích (Grand 
Treasure Storage Sutra), Kinh Hoa 
Nghiêm (Avatamsaka Sutra), Kinh 
Pháp Hoa (Lotus Sutra), Kinh Bát 
Nhã (Prajnaparamita Sutra) & Kinh 

T

my dear teacher, 
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Đại Bát Niết Bàn (Nirvana Sutra), 
and to participate in sending loving 
kindness to the worthy people of 
Vacaville.

I feel my heart deepen with 
appreciation for all that you have 
done for my husband, children and 
grandchildren. In 2012, you were 
so open to accept our invitation to 
perform at our daughter and future 
son-in-law’s wedding ceremony 
with a Catholic priest outside 
of the pagoda. Even more, your 
willingness to invite the priest to 
stay at the pagoda and exchange 
spiritual beliefs and practices was 
so big-hearted. Since then, your 
loving kindness & prayers for our 
grandchildren fill me with gratitude 
as well.

Your boundless generosity and 
loving kindness are impactful 
and also impressive. Your simple 
approach with a big vision has led 
to you being invited to represent 
the Buddhist monks from the San 
Francisco Bay Area at the Vatican 
for the multiple religion gathering.  
And your compassion directed 
at children has resulted in your 
sponsorship of three Buddhist Youth 
groups with over 300 children from 
Phổ Từ pagoda, what an amazing 
accomplishment and direct outcome 
of your special heart and great 
wisdom. 

One more time, with deep bow of 
appreciation, I would like to wish 
you a grand 66th Continuation Day 
and many years to come with great 
health, peace, joy and freedom to the 
service of mankind. 

Bows with deep respect,
Châu Văn Minh Yoder 

Tâm Lưu Ly
Chân Thâm Tuệ
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rước khi mừng tuổi Thầy 
Thích Từ Lực, nơi đây xin 
nói về một số nỗi lo riêng: 
lo rằng đạo Phật không 

mấy người hiểu, không mấy người 
tu, kiểng chùa ngày càng vắng… 
Những nỗi lo này là có từ thời còn 
ở Việt Nam, cho nên có một lúc, tôi 
nghĩ tới một ước mơ, phải chi mình 
có cơ duyên đi thăm tất cả các kiểng 
chùa tại quê nhà, quỳ lạy tất cả các 
Tăng Ni để tạ ơn đã gìn giữ chánh 
pháp trên quê nhà. Thực tế, đó là 
điều bất khả thi; nhưng lòng biết ơn 
là có.

Tôi sống trong nỗi lo thường trực 
rằng thời này là thời mạt pháp. Nghĩa 
là, kiểu người xưa nói, rằng ngọn 
đèn chánh pháp đang lu mờ dần. 
Trong những gì tôi thấy, tôi nghe, 
tôi đọc trong nhiều thập niên qua tại 
quê nhà và về quê nhà, đúng là như 
thế. Bởi vậy, trong lòng tôi rất khâm 
phục quý Tăng Ni, kiểu tôi ưa gọi 
là “chiến binh nơi tuyến đầu chánh 
pháp.” Một phần nữa, từ thời rất thơ 
trẻ, ba tôi dạy là phải xem người tu 
như Đức Phật; thực tế, hình như 

không có câu kinh nào chính xác 
như thế, nhưng trong đầu một đứa 
nhỏ, câu nói đó không quên được.

Một thời, đất nước mình có nhiều 
năm áp dụng chính sách là đẩy người 
tu ra ngoài cổng chùa. Chính thời 
đó, tôi gần và thân với Thầy Đồng 
Nguyên, khi Thầy từ Bình Dương về 
nhà ba mẹ ở Sài Gòn, rồi Thầy vào 
Chùa Quán Thế  Âm ở Phú Nhuận, 
rồi chạy ra Đại Tùng Lâm, rồi vào 
rừng khai hoang dựng chùa trong 
núi. Tôi thường đạp xe tới mời Thầy 
ra quán cà phê, hỏi chuyện kinh 
điển; đó là những ngày thơ mộng, 
trong đầu toàn những chuyện kinh 
điển. Cần phải nói rằng, trong đầu 
tôi là ưa khoa học rành mạch, nên 
những câu nói kiểu công án bí hiểm 
đều là đề tài để hỏi. Nhưng càng hỏi, 
càng suy nghĩ, càng nghi, những 
thắc mắc kinh điển càng nhiều. 

Rồi tôi lên Chùa Tây Tạng Bình 
Dương, hỏi đạo Hòa Thượng Tịch 
Chiếu, những câu nói đời thường 
của vị sư già này còn bí ẩn hơn nữa, 
còn kiệm lời hơn nữa. Niềm vui lúc 

đó cũng là những ngày có dịp là đi xe 
đạp từ Chợ Lớn sang Bà Chiểu, tới 
ngôi chùa ở sâu ven các cánh đồng ở 
Đồng Ông Cộ, ngồi thưa chuyện với 
Thầy Thường Chiếu, sư đệ của Thầy 
Tịch Chiếu. Hãy hình dung rằng, 
lúc đó ngôi chùa chưa xây lại, chỉ 
còn khu bếp, chung quanh là gạch 
đá đổ nát vì bom nhiều năm trước, 
đã được xếp lại hàng dãy, vì Thầy 
không cho xây lại, bảo là để chờ 
quê nhà hòa bình rồi hãy xây. Tôi 
nghiệm ra rằng, Thầy Thường (các 
huynh đệ của tôi ưa gọi tắt như thế) 
nói chuyện dễ hiểu hơn Thầy Tịch. 
Có lẽ, người sư huynh của tôi là nhà 
văn Nguyễn Thế Đăng (tức nhà sư 
Minh Diệu) cũng giữ kiểu nói khó 
hiểu kiểu những vị thầy như thế. Vì 
thực tế, làm sao nói dễ hiểu được, 
khi bạn nghĩ kỹ xem, câu nào trong 
bài nhật tụng cũng y hệt công án: sắc 
tức thị không, không tức thị sắc, và 
vân vân… Cho dù có thấy như thế, 
có kinh nghiệm như thế, cũng chẳng 
dùng lời minh bạch được. 

Trong tình hình như thế, hiển nhiên 
là phải lo, vì thời mạt pháp kể như 

66        tuổiMừng Thầy Thích Từ Lưc.

T
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tới rồi. Tôi đạp xe khắp Sài Gòn và 
Chợ Lớn, tìm đọc bất cứ những gì 
kinh điển còn sót lại ở nơi này, nơi 
kia để đọc. Mình phải tu hành kiên 
tâm chứ, tôi tự nhủ như thế, bất kể 
sáng trưa chiều tối. Những gì khó 
hiểu nhất, lại là những gì tôi muốn 
đọc nhiều nhất, vì tự nhủ, mình 
không đọc thì ai đọc, mình không 
hiểu thì ai hiểu, khi tất cả những gì 
thuộc về kinh luận đang biến mất… 
Hễ nhìn thấy một vị sư đang đi bộ 
giữa phố Sài Gòn, lòng tôi vui mừng 
lắm. Tôi nhớ đọc ở đâu đó rằng, 
Đức Phật dạy rằng một nhà sư đẹp 
còn hơn trăng rằm; lúc đó, tôi thắc 
mắc, thường trong văn học, trăng 
rằm dùng cho khuôn mặt thiếu nữ. 
Sau này dò lại, trong Kinh Trung Bộ 
MN 32, không chính xác như thế, 
vì hình ảnh trăng rằm là do một vị 
A La Hán nói, và nơi phần cuối bản 
kinh, Đức Phật nói rằng vị sư nào 
ngồi thẳng lưng, đặt chánh niệm 
phía trước mặt, ra quyết tâm, “Cho 
tới khi tâm của tôi xa lìa tham luyến, 
tôi sẽ không đổi thế ngồi này.” Và, 
Đức Phật nói, vị sư có quyết tâm 
như thế làm “chói sáng hầu hết khu 
rừng Gosinga Saala này.” Nghĩ lại, là 
mình tự cười mình, sao lại nhớ ra là 
nhà sư đẹp hơn trăng rằm. Mà nhìn 
cho kỹ, đâu có nhà sư nào đẹp hơn 
trăng rằm đâu.

Sau này được biết, Thầy Thích Từ 
Lực có cơ duyên đi Mỹ năm 1975. 
Trong những năm tôi sống tại quê 
nhà, ưu tư vì thời mạt pháp, nơi xứ 
người Thầy cũng ưu tư về Phật Giáo 
theo những cơ duyên riêng, rồi xuất 
gia với Thầy Thích Tịnh Từ năm 
1977, gánh vác nhiều công việc để 
hồi phục, giáo dưỡng Gia Đình Phật 
Tử hải ngoại, nơi tôi có thân tình với 
một số bạn trẻ. Phải nhìn lại thời kỳ 
đó mới thấy là hy hữu. Mà nói cho 
đúng, nếu nhìn sang Nhật Bản (nơi 
tôi mới đi 10 ngày về), đất nước có 
rất nhiều nhà sư theo khuynh hướng 
cấp tiến – lấy vợ, uống rượu, làm đủ 
thứ chuyện đời thường… sẽ thấy 
rằng Việt Nam (dù trong hay ngoài 
nước) còn các nhà sư truyền thống 
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mới thực sự là điểm tuyệt vời của 
lịch sử. Theo báo The Guardian ngày 
5 tháng 11, 2015, bài viết của phóng 
viên Justin McCurry từ Chikuma, 
cho biết rằng chùa Nhật Bản đang 
đóng cửa hàng loạt: hơn 1/3 ngôi 
chùa toàn quốc sẽ đóng cửa trong 
25 năm tới (cả nước Nhật đang có 
77,000 ngôi chùa, 25 năm tới sẽ có 
27,000 ngôi chùa đóng cửa).(1)

Bởi vậy, Việt Nam mình vẫn là vô 
cùng phước đức. Thực ra, cái nhìn 
của tôi cũng hẹp, đặc biệt là khi còn ở 
Việt Nam, thời đó chưa có Internet, 
tôi chỉ nhìn thấy một số hình ảnh, 
tiếp cận một số cơ duyên ở Sài Gòn, 
Chợ Lớn, Gia Định, Bình Dương… 
Cũng nên kể về một cơ duyên lên Di 
Linh thăm Hòa Thượng Thích Thiền 
Tâm và được Thầy dạy ấn chú để 
trì Đại Bi và một bộ chú khác. Tôi 
tin vào Đại Bi Chú, vì hễ ngồi đọc 
là thấy dịu dàng toàn thân, mát lạnh 
khắp người, nghe như có tiếng gió rì 
rào, như có ai đi gần đó trong tiếng 

gió thổi vạt áo; tôi thường ngỡ là 
Đức Bồ Tát Quan  Âm về theo tiếng 
tụng chú. Về sau, toàn tâm toàn lực 
tập thiền, mới ngưng tụng chú.

Tôi có mấy câu thơ lưu niệm:

Bước đi trên gió
áo bay rì rào

Đại bi tâm chú
giữa ngực trăng sao.

Thầy Thích Tịch Chiếu có lần thấy 
tôi mê đọc kinh sách (đúng ra, phải 
nói là mê chữ), mới nói rằng con 
ngưng đọc là vừa. Thực ra, không có 
nghĩa là chớ đọc, hay bảo bỏ đọc, chỉ 
có nghĩa là, chớ vin vào chữ. Vì kinh 
nghiệm thực, sẽ không có chữ nào 
ghi được. Trong khi chúng ta kinh 
nghiệm về đời sống, thí dụ, muốn kể 
về một màu xanh lạ, một màu xanh 
lần đầu mới gặp, khác tất cả các màu 
xanh từng gặp, sẽ không tìm ra chữ 
nào để kể được. Hay là, kể về vị ngọt 
của nước giếng với nước mưa, làm 
sao kể được.

Khi nhạc sĩ Trần Chí Phúc thực hiện 
buổi ra mắt Thiền Ca Hoa Bay Khắp 
Trời ở San Jose, ngày 24/9/2016, 
Thầy Thích Từ Lực bận Phật sự, 
không tới được, nhưng nhờ nhạc sĩ 
Lê Minh Hiền và phu nhân là ca sĩ 
Thu Nga tới đại diện, chúc lành và 
trao tặng một món quà nhỏ. Lúc 
đó, tôi nghĩ, phải chi chùa của Thầy 
không ở xa tận Hayward, mà ở đâu 
đó trong Quận Cam, thì tôi và Phúc 
sẽ lái xe tới thăm Thầy. 

Nhớ lại, vị tăng tôi có cơ duyên kết 
thân nhất trong truyền thống Làng 
Mai là Thầy Giác Thanh; thầy này 
tuyệt vời thơ mộng, nhưng viên 
tịch rồi. Thầy Từ Lực cũng là Giáo 
thọ Làng Mai, nhưng thuộc thế hệ 
sau Thầy Giác Thanh. Tôi học theo 
truyền thống Lâm Tế, có hơi khác 
Làng Mai. Riêng bản thân tôi lại là 
dở dở ương ương, lưng chừng đời 
thường, chẳng có gì gọi là cao siêu. 
Còn như quý Thầy Giác Thanh, Từ 
Lực và nhiều thầy khác, họ đã ở một 
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nơi rất cao trên núi, cho dù đang 
ngồi nơi chùa giữa chợ.

Bởi vì bản thân lưng chừng xuân, tôi 
ưa thích đặc biệt chuyện về nhà sư 
Pilotikatissa trong Kinh Pháp Cú, Kệ 
143 và 144. Một lần, Đại sư Ananda 
thấy một thanh niên rách rưới đi xin 
ăn, mới thấy tội nghiệp, cho về làm 
samanera (giữ 10 giới). Anh này cất 
áo quần cũ và bình ăn xin nơi một 
cành  cây, khi thọ đại giới, thành nhà 
sư Pilotikatissa, không lo gì về cơm 
áo nữa. Đôi khi, sư không vui, và 
muốn về  làm cư sĩ. Hễ nghĩ như thế, 
sư lại tới cây cổ thụ, nơi giấu quần 
áo cũ và bình ăn xin, tính thay trang 
phục để về đời thường. Hễ đứng nơi 
gốc cây, sư lại thấy mắc cỡ, rồi bình 
tâm lại, về lại tu viện.

Cứ mỗi vài ngày, sư lại muốn về đời, 
lại tới gốc cây, lại thấy mắc cỡ, lại về 
lại tu viện. Nhiều lần như thế. Các 
nhà sư khác hỏi sao lại tới gốc cây, 
bần thần suy nghĩ, rồi về tu viện như 
thế. Sư nói rằng sư tới gốc cây để gặp 
ông thầy. Bản ghi chú nói rằng bộ 
quần áo cũ và bình xin ăn cũ được 
sư gọi là “ông thầy” vì làm cho sư 
tự xấu hổ và khởi lên cảm xúc làm 
sư về lại tu viện. Thế rồi, cứ nghĩ 
về bộ quần áo cũ làm đề tài thiền 
định, sư nhận ra bản tánh thực của 
các uẩn và trở thành một A La Hán 
(Thus keeping his mind on his old 
clothes as the subject of meditation, 
he came to realize the true nature 
of the aggregates of the kandhas 
(i.e., anicca, dukkha, anatta), and 
eventually he became an arahat). 

Đức Phật công nhận rằng sư 
Pilotikatissa đã thành A La 
Hán, và đọc Kệ 143, 144 cho 
Kinh Pháp Cú:

GHI CHÚ (FOOTNOTES): 
(1) The Guardian: https://www.theguardian.com/world/2015/nov/06/zen-no-more-japan-shuns-its-buddhist-  
       traditions-as-temples-close 
(2) Nguyên Thọ cũng là pháp danh Thầy Thích Từ Lực.  

Kệ 143: Hiếm có trong cõi này 
là người tự hổ thẹn để không 
làm điều sai, và tự giữ mình 
tỉnh thức như một tuấn mã 
không có cớ gì bị roi quất.

Kệ 144: Y hệt như một tuấn 
mã khi chạm roi, hãy nhiệt 
tâm, cảnh giác về vô lượng 
kiếp tái sinh. Cùng tín, giới, 
tấn, định, trạch pháp, hãy tự 
trang bị kiến thức, giữ giới 
luật và chánh niệm, xa lìa vô 
lượng đau khổ này.

Điều lý thú là: đề tài thiền 
định của sư là bộ quần áo cũ. 

Thử nhìn sang chuyện của thế kỷ 
21, thời mà chúng ta quen gọi là mạt 
pháp. Hay gần gần mạt pháp. Trong 
bộ quần áo cũ trên hốc cây của 
Thích Thầy Từ Lực có cả văn bằng 
Cao Học (M.A.) tại Hoa Kỳ, trong 
nước gọi là Thạc Sĩ, và Thầy đã rời 
tất cả để xuất gia. Và Thầy Từ Lực 
không hề quay lại gốc cây.

Cũng nên cảnh giác rằng, như tại 
Nhật Bản, các đại học trong hơn 150 
năm nay đã cấp cho sinh viên tốt 
nghiệp các văn bằng Tiến sĩ Phật học 
và Thạc sĩ Phật học đếm không xuể, 
nhiều như cây rừng, sợ cũng không 
chắc cứu nổi Phật Giáo. Nhật Bản 
có khoảng 800 đại học (86 đại học 
quốc gia, 95 đại học công lập không 
ở tầm quốc gia, và 597 đại học tư 
thục), trong đó hơn 30 đại học là 
của các tông phái Phật giáo. Riêng 
Dòng Tào Động có 3 đại học: Aichi 
Gakuin University ở tỉnh Aichi, 
Komazawa University ở Tokyo và 
Tohoku Fukushi University ở tỉnh 
Sendai. Đa số đại học Nhật thành lập 
từ giữa thế kỷ 19, trong lúc Việt Nam 
còn đang bị Pháp cai trị tàn bạo. 

Nghĩa là, kiến thức về Kinh Phật của 
trí thức Nhật Bản không ngăn nổi 
làn sóng đóng cửa chùa; có khi kiến 
thức không chuyển thành sức sống. 
Nói như thế, để Việt Nam mình học 
kinh nghiệm: phải đưa Đạo Phật vào 
đời, phải làm sao cho mọi người có 
thể sống Chánh Pháp, có thể hít thở 
Chánh Pháp trong mọi thời.

Và do vậy, cần xem những vị thầy 
(như Thầy Thích Từ Lực) đang đứng 
đầu sóng, ngọn gió để đào tạo thế hệ 
trẻ cho Phật Giáo chính là các cột trụ 
lớn. Đào tạo người quan trọng hơn 
xây các ngôi chùa xi măng khổng lồ. 
Vì nếu nói về các kiến trúc xinh đẹp 
và khổng lồ, làm sao chùa Việt Năm 
(dù trong hay ngoài nước) có thể 
bằng chùa Nhật Bản được.

Nơi đây, xin ghi lại bài thơ cúng 
dường Thầy Thích Từ Lực trong dịp 
bốn thập niên xuất gia:

Từ Lực Ngát Trời Hương 

Bốn mươi năm như mộng 
rũ áo bụi đường xa 
còn chút vương rất mỏng 
mi mắt đậm hương trà 

Hơn sáu mươi năm lẻ 
sách đọc nhiều như rừng 
một lần nghe sấm chẻ 
vỡ núi, ngát trời hương 

Trở về nghe gió thở 
dạt muôn kiếp vô minh 
từng trang lời Nguyên Thọ (2)
ngừng bay, chim nghe kinh 

Dặm trường đi chưa mỏi 
mây Từ Lực còn bay 
chép kinh lời sương khói 
ướp thơm nét chữ gầy. 

Nguyên Giác 
Phan Tấn Hải
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rong văn hóa Việt Nam, 
mỗi khi muốn ca ngợi hay 
nói lên công đức của người 
nào đó, chúng ta sẽ cố gắng 

chọn một từ hoa mỹ để dùng. Nhưng 
đối với chúng tôi, những người Phật 
tử dưới mái chùa mang tên PHỔ TỪ 
này xin  được cởi bỏ hết những văn 
hoa bóng bẩy đó, chỉ xin được gọi vị 
trụ trì chùa  bằng một chữ “THẦY”. 
Bởi lẽ cái từ THẦY này đã lột tả được 
hết tất cả nhân cách khiêm cung, 
mộc mạc, dễ gần gũi nhưng đầy lòng 
từ bi của Thầy với muôn loài chúng 
sanh, với tất cả chúng tôi. 

Nếu mẹ già trong ca dao Việt Nam  
“... là chuối ba hương, là xôi nếp một, 
là đường mía lau...”  thì với tôi, Thầy 
Thích Từ Lực là sen nở trong bùn, là 
cái bánh ít lá gai của Ngoại làm cho 
tôi ăn để dỗ dành cho tôi nín khóc 
ngày tôi còn nhỏ mỗi khi mẹ tôi bận 
đi chợ xa. 

Khi rời Việt Nam ra đi, tôi đã mang 
theo quê hương, mang theo cái vị 
ngọt ngào, bùi béo của cái bánh ít lá 
gai quê nhà.

Ai đã từng nếm cái bánh ít lá gai của 
quê nghèo Bà Rịa, của quê hương 

Việt Nam, thì tôi chắc chắn với quý 
vị rằng: cái vị mộc mạc, bình dị 
nhưng đặc biệt của mùi lá gai, hòa 
với cái vị béo béo của nhân đậu xanh 
xào với dầu – hành, bọc bên trong 
lớp vỏ bột đen thui màu lá gai nấu 
chín sẽ đi theo quý vị suốt đời. Cũng 
như vậy, ai đã gặp và ngồi xuống nói 
chuyện với Thầy tôi một lần, quý vị 
sẽ mong có ngày được ngồi xuống 
với Thầy tôi lần nữa... và mãi mãi... 

Thầy tôi rất thích ca cải lương và 
ngâm thơ. Thầy đã mang ĐẠO vào 
ĐỜI. Với giọng Huế ngọt ngào đặc 
biệt, Thầy “quyến rũ” chúng tôi với 

40 Năm

Xuất Gia Học Đạo

Thầy tôi 

T
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bài ca “Chuyện tình Lan và Điệp”. 
Qua câu chuyện yêu đương đời 
thường của Lan và Điệp, Thầy đã 
dẫn chúng tôi từ ĐỜI đến với ĐẠO 
dễ dàng như Thầy thường nói: “Đi tu 
vui lắm quý vị ơi!” Và Thầy cũng đã 
từng viết xuống rằng: “Xuất gia với 
tôi là sự lựa chọn không băn khoăn. 
Tôi nhớ, khi đó, tâm trạng mình thật 
nhẹ nhàng. Hạnh nguyện vỏn vẹn 
chỉ là chọn con đường ĐẠO để tu 
thân, hành thiện, mục đích trước 
mắt là báo đáp công ơn dưỡng dục 
của mẹ cha.” 

Thầy tôi ốm, bình dị. Thầy không có 
cái uy nghi làm chúng tôi sợ và xa 
lánh mà Thầy có cái gì đó hiền hòa, 
chân chất, dẫn chúng tôi từ thương 
mến đến kính trọng Thầy. Nụ cười 
thân thiện, từ bi của Thầy gợi tôi 
nhớ đến cái cười từ bi của Đại Đức 
Narada, vị tu sĩ nỗi tiếng người Tích 
Lan hồi thập niên 60 ở Sài Gòn, ở 
Chùa Xá Lợi. 

“Xuất gia là một đại nguyện , 
Giữ được tâm trong, không thối 
chuyển là một đại duyên...” 

(Trần Kiêm Đoàn) 

“Đại nguyện,” “Đại duyên” sao mà 
vĩ đại, chưa biết Phật pháp nhiều 

như tôi mới nghe đã sợ và muốn 
thối chuyển! Nhưng với Thầy tôi 
thì rất dễ dàng và thênh thang. Đó 
chỉ là “Vạn dặm rong chơi – Đường 
rộng mở” (tên tựa một quyển sách 
của Thầy Thích Từ Lực). Thật vậy, 
nhìn lại những Phật sự mà Thầy đã 
và đang thực hiện cho hai đạo tràng 
Phổ Từ và Phổ Trí, cho Gia Đình 
Phật Tử và cho giới trẻ Việt Nam 
ở hải ngoại, dưới hai ngôi nhà lam, 
đứng đầu với chữ Phổ, để thấy rõ 
ước nguyện cống hiến cho Đạo, cho 
Đời của Thầy, để thấy rõ bao nhiêu 
là khổ nhọc và cũng có lắm nước 
mắt hòa lẫn với niềm vui mà Thầy 
tôi đã trải qua trong chặng đường 
40 năm. Và đó cũng là nền tảng cho 
phép Thầy thêm niềm tin và nghị lực 
để hoàn tất tâm niệm trong tương 
lai. Thật ra, 30, 40 hay 50 năm gì gì 
đó cũng chỉ là con số để đo lường 
và đánh dấu lượng thời gian trong 
đời hiện tại nầy thôi. Tôi chắc chắn 
là Thầy tôi đã theo dấu chân Phật từ 
lâu lắm và cũng sẽ tiếp tục trong vị 
lai.

Kỷ niệm “40 năm xuất gia học đạo” 
của Thầy, Con kính chúc Thầy có 
nhiều sức khỏe để tiếp tục hạnh 
phục vụ. Con xin mượn lời ca của 
các ni sư ở Ni Viện Viên Chiếu - Việt 
Nam để hát tặng Thầy:

“Thầy không là dòng sông,
Nhưng Thầy là nước trùng 
dương.
Ôm đàn con vào lòng, dù con 
đến từ muôn phương
Thầy không là đèn trăng nhưng 
Thầy là vầng thái dương.
Soi tâm con một vùng, ngàn 
xưa vẫn hằng tăm tối.
Thầy không là bóng cây, nhưng 
Thầy mãi là bóng mây
Che mát con một đời, giúp con 
vượt nhiều chông gai.

Thầy không là trời cao, nhưng 
Thầy chính là đất sâu.
Ủ mầm con đâm chồi, ươm cho 
mầm con xanh mau. 

Lời Thầy như lửa thiêng, đem 
mồi vào từng trái tim.
Ban cho con hùng lực, cho con 
tràn đầy BI, TRÍ...”

Vâng, là cái bánh ít lá gai ngọt bùi 
nhưng Thầy tôi cũng đầy BI và TRÍ. 

Chúng con nguyện theo bước chân 
của Thầy. 

Hayward, tháng 3, 2017
Chùa Phổ Từ 

 Diệu Mỹ
Nguyễn Thị Phi Phượng 

Happy Birthday dear Thay:  So 
very glad you were born and 
for accompaniment along the 
path!  Gratitude and Blessings 
always.   

Rev. Lorraine Moriarty
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Hai mấy năm thường với vô thường
Càng thương ơn nghĩa bóng già lam
Cho búp sen tay chạm gió đời
Hành trang thời mộng đến lãng du

Thăng trầm mấy độ kiếp sơn khê
Mưa lạnh hồ tâm lệ ấm lòng
Vọng nhớ sư khuyên—sương trên cỏ(1)

Tài ư Gia-cát, chí nghiệp vo

Vẫn gã(2) tâm hành nhịp gió sương
Đường sau xa, thức trước chưa bề(3)

Vẫn cánh sa vàng, sư từ tế
“Nhìn về xoa dịu nỗi lang thang!”(4)

Ngô Vinh

Hành Thức

GHI CHÚ (FOOTNOTES): 
(1) Vạn Hạnh thiền sư, ‘Thị Đệ Tử’: “Như lộ thảo đầu phô”.
(2) Hermann Hesse, ‘Nhà Khổ Hạnh và Gã Lang Thang’.
(3) Trần Tử Ngang, ‘Đăng U Châu Đài Ca’: “Tiền bất kiến cổ nhân, Hậu bất kiến lai giả.”
(4) Nguyễn Bính, ‘Những Bóng Người Trên Sân Ga’: “Mình về nuôi lấy mẹ, mình ơi!”

tay xoa 
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húc mừng sinh nhật đến người Thầy quý 
mến Thích Từ Lực. Đây cũng là cơ hội tốt 
để tỏ lòng cám ơn Thầy đã giúp đỡ, dạy dỗ, 
quan tâm khuyến khích cho con từ khi mới 
đặt chân đến San Francisco.

Con còn nhớ những tối thứ sáu đến chùa Từ Quang 
nghe Thầy giảng Phật Pháp, những chiều chủ Nhật sinh 
hoạt với GĐPT Cựu Kim Sơn. Rồi sau đó 1987, con 
(Quảng Hòa) và Quảng Thuận (Nguyễn Đại Hiển) theo 
Thầy về Hayward thuê căn nhà nhỏ, lập Đạo tràng trên 
đường Duval Lane cùng nhau tu học. Tuy Đạo Tràng 
nhỏ nhưng ý chí và tâm từ bi của Thầy thì quá lớn. Hằng 
ngày Thầy thức sớm tụng kinh Lăng Nghiêm. Thầy tụng 
giọng Huế quá hay. Nhất là những buổi sáng con tụng 
kinh “lăn nghiên” vì không thức sớm được, nằm nghe 
Thầy tụng kinh hay thật là hay. 

Thầy
mừng sinh nhật 

Lúc đó Thầy còn đi làm trong thư viện ở thành phố 
Berkeley. Tuy Phật sự lúc nào cũng bận rộn nhưng 
Thầy lúc nào cũng sắp xếp thời gian dạy kinh và Phật 
pháp cho Quảng Hòa và Quảng Thuận. Thầy luôn luôn 
khuyến khích học trò phải cố gắng học nội điển và ngoại 
điển song song (đại học và Phật pháp).

Rồi sau hai năm Thầy lên trường Chabot College dự Lễ 
Ra trường của con. Vui lắm khi có Thầy đến dự Lễ Ra 
trường đầu tiên từ ngày đến Mỹ. Những gì Thầy dạy và 
những gì con học từ thân giáo của Thầy con sẽ áp dụng 
trong đời sống hằng ngày của con.

Con kính chúc Thầy sinh nhật vui vẻ, chân cứng đá 
mềm, thân tâm thường an lạc để dìu dắt chúng con trên 
bước đường tu học.

Quảng Hoà
Nguyễn Xuân Siếng

C
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odhi Youth of America (BYA) là một trong 
những đứa con tinh thần nhỏ bé của Thầy 
Thích Từ Lực. Phát nguồn từ những thao thức 
mang sự thực tập chánh niệm và những lời dạy 

của Ðức Phật áp dụng vào việc huân tập các thói quen 
tốt trong cuộc sống đến gần với tuổi trẻ Việt Nam sinh 
ra hoặc lớn lên tại Hoa Kỳ của một số anh chị em Huynh 
trưởng GÐPT, mà chúng con hướng đến sinh hoạt BYA.  
Thầy Từ Lực đã không ngần ngại và hết lòng ủng hộ tinh 
thần cho toàn thể anh chị em sáng lập viên của nhóm 
trong những bước đi đầu tiên đầy khó khăn, khúc mắc từ 
tư tưởng làm mới, xa rời những sinh hoạt truyền thống 
đến việc bảo toàn tình cảm với tổ chức GÐPT mà chúng 
con đã gắn bó suốt quãng đời tuổi trẻ của chính mình.  
Bên cạnh Thầy Ce Hằng Trường, Thầy Chân Pháp Dung, 
cùng Cô Châu Yoder, Thầy Từ Lực đã giúp chúng con 
khai thông một lối đi mới trong khu rừng rậm bạt ngàn 
của nhu cầu Phật Pháp, nhờ có sự hướng dẫn tinh thần 
và niềm tin nơi Thầy dành cho chúng con, anh chị em 
chúng con đã dám mạnh bước dấn thân trên con đường 
chưa ai từng đi qua này.  

Và từ đó, trong vườn hoa Phật Pháp bạt ngàn, đoàn 
thể trẻ BYA (www.bodhiyouth.org) đã ra đời, với hạnh 
nguyện là tạo một môi trường nuôi dưỡng tuổi trẻ trong 
tinh thần Bồ tát đạo nhằm xây dựng một đời sống an lạc 
và hạnh phúc.  Sứ mệnh đầu tiên của BYA là chú trọng 
tới việc tu tập chánh niệm toàn diện để đạt được lối sống 
hài hòa và quân bình trong từng sinh hoạt ở học đường, 
gia đình, và xã hội. Sứ mệnh thứ hai của BYA là giúp tuổi 
trẻ có khả năng phát triển các tố chất của mình qua việc 
phục vụ và công tác từ thiện trong khả năng của chính 
mình. Sứ mệnh thứ ba của BYA là khuyến khích tuổi trẻ 
nhận biết, thực hành, và gieo trồng tinh thần phụng sự 
Bồ Tát Từ Bi và Dấn Thân trong xã hội.

Ðoàn thể trẻ BYA bước những bước rất chậm rãi trong 
khả năng giới hạn của mình từ vật chất đến nhân sự. Tuy 
nhiên, với sự khuyến khích và quan tâm thường xuyên 
của Thầy, chúng con đã không ngừng cố gắng trên nhiều 
phương diện, hình thức khác nhau để mạnh bước trên 
con đường mòn nhỏ do chính mình khai thông và bồi 
đắp.  Có nhiều lúc, chúng con đã phải dừng lại khi gặp 
những tảng đá to cứng chặn đường hay những gốc rễ 
chằng chịt mà chúng con không biết cách nào vượt qua.  

nguồn năng lượng choThầy,

B

cỗ xe BYA lăn bánh...
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Vậy đó, trong những lúc khó khăn và mệt mỏi này, Thầy 
đã nhẹ nhàng phân tích mọi mặt, giúp chúng con nhìn 
lại chính mình, cảm thông cho nhau, nắm chặt tay nhau 
trong tình thương và niềm tin vào ước nguyện chung 
để chuyển hướng đi vòng qua những tảng đá hay gốc rễ 
chằng chịt đó.  Tuy rằng Thầy rất ít khi sinh hoạt trực 
tiếp với các em trẻ, nhưng Thầy luôn gắn bó và thăm 
hỏi thường xuyên đến từng thành viên trong Ban sáng 
lập viên và Ban điều hành của BYA.  Vậy đó, trong tình 
thương lặng lẽ, Thầy là nguồn năng lượng vô tận cho cỗ 
xe khai hoang của chúng con trên con đường phụng sự 
Ðạo pháp và tuổi trẻ.

Nay nhân dịp sinh nhật 66 của Thầy, chúng con kính 
dâng lên Thầy niềm thương kính vô tận, và những hoa 
trái nho nhỏ của BYA gặt hái được trong hơn 10 năm 
qua, như là một món quà tinh thần kính dâng Thầy để 
tri ân tấm lòng thương yêu và thông hiểu vô bờ bến của 
Thầy đã sát cánh bên hành trình đầy chông gai này của 
chúng con:  

• Mùa hè năm 2010, BYA đã mở hai trại hè tu học 
đầu tiên “Teen Mindful Leadership Camp” và “Cool 
Kids Camp” dài 7 đêm 8 ngày cho lứa tuổi từ 8 đến 
18.  BYA đã duy trì hoạt động này mỗi mùa hè cho 
đến hôm nay.  Mục đích của trại là bồi dưỡng kỹ 
năng sống tỉnh thức, toàn diện qua các sinh hoạt 
vừa học vừa chơi: vượt chướng ngại thử thách, các 
khóa thực tập tu học tâm linh, những trò chơi tìm 
tòi, kỹ năng điều hòa cuộc sống, tham gia những 
đề án từ thiện. Hoạt động tại trại BYA bao gồm: 
bơi lội, chèo thuyền, bắn cung, leo núi, vượt chướng 
ngại, những trò chơi dã ngoại, và nhiều hoạt động 
học trong chơi, chơi trong học khác.

• Vào mùa hè năm 2012, đặc biệt với tình thương và 
sự ủng hộ hết lòng của Thầy, chúng con đã can đảm 
bước thêm một bước mạo hiểm lớn.  Chúng con đã 
mua một trại trường cũ của các vị bên Cơ đốc giáo 
và thành lập Trại trường Thông Xanh Harmony 
Pines Camp and Retreat Center tại thành phố 
Wrightwood, Southern California.  Ðây là một Trại 
trường sinh hoạt của tuổi trẻ Việt Mỹ mang tinh 
thần Phật giáo đầu tiên tại Hoa kỳ, là môi trường 
cho thanh thiếu niên rèn luyện, tu học tâm linh 
nhưng không nặng về hình thức tôn giáo.  Khu trại 
nằm ở độ cao hơn 6,000 feet, rộng hơn 4 mẫu đất, 
cách trung tâm Little Saigon khoảng một tiếng rưỡi 
đồng hồ lái xe. Ở địa điểm này, xung quanh là núi 
rừng thông cao vút, ngày Hè có gió mát, mùa Đông 
có tuyết bao phủ.  Hàng năm, chúng con hoan hỉ 

chào đón tất cả các thanh thiếu niên từ các các tiểu 
bang và các vùng lân cận về tham dự trại hè “Teen 
Leadership Camp” và “Cool Kids Camp”.  Trại 
Thông Xanh Harmony Pines còn là nơi sinh hoạt 
và tu học rất thú vị cho các hội đoàn trẻ khác trong 
cộng đồng người Việt và người bản xứ.  Chúng con 
biết Thầy luôn lo lắng cho chúng con trong những 
khó khăn và Thầy vẫn giúp chúng con cảm nhận 
được tình thương và niềm tin yêu nơi Thầy, giúp 
tạo thêm năng lượng bình an cho bầu nhiệt huyết 
phụng sự của chúng con.

• Tiếp đến vào mùa hè năm 2015, khởi nguồn từ kinh 
nghiệm bổ ích rút tỉa qua những ngày sinh hoạt 
thực tập chánh niệm trong các Trại hè hàng năm, 
BYA nhận thấy nếu các sinh hoạt thực tập này được 
huân tập thường xuyên sau khi các em đi trại về thì 
sẽ mang đến lợi lạc rất lớn và lâu dài cho các em.  Vì 
vậy BYA đã hỗ trợ hết mình cùng với sự góp sức của 
Thầy Pháp Tánh, và nhiều bạn trẻ giáo viên, giáo 
sư tại quận Cam, và các mạnh thường quân, để mở 
ra một Trung Tâm Khuyến học Bodhi Academy tại 
thành phố Garden Grove. Bodhi Academy đưa các 
sinh hoạt chánh niệm, các thực tập tỉnh thức tại 
Trại Hè vào chương trình phụ trội sau giờ học mỗi 
ngày, để giúp các trẻ em huân tập thường nhật các 
kỹ năng tỉnh thức bổ ích này.

Thầy thương kính, nếu không có tình thương và niềm 
tin của Thầy, có lẽ anh chị em chúng con đã không đủ 
năng lượng và sự can đảm để dám bước đi những bước 
chân khai hoang một lối đi mới, mang tinh thần Bồ Tát 
đạo đến với tuổi trẻ sinh ra hoặc lớn lên tại Hoa Kỳ, giúp 
các em có được một vốn liếng căn bản để nuôi dưỡng 
lòng từ bi và tinh thần sống vì mọi người, trong một thế 
giới điện tử đầy xa hoa, cám dỗ, ganh ghét, và thiếu sự 
thông cảm tương đồng ngày nay.  Chúng con kính cầu 
mong Hồng ân Tam bảo gia hộ cho Thầy pháp thể khinh 
an, thân tâm thường lạc để là nguồn năng lượng thương 
yêu và thông cảm tiếp sức cho chúng con trên những 
bước tu học và phụng sự xa hơn, lợi ích hơn nữa đến 
nhiều thế hệ tương lai.

Chúng con tri ân Thầy và rất thương Thầy!

Thay mặt các anh chị sáng lập viên của BYA
Từ Huệ

Vũ Mỹ Hạnh 
Bodhi Youth of America
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au kỳ Hội Thảo Huynh Trưởng GĐPT 2005, 
anh chị em chúng con (Chị Linh, Anh Thành, 
Chị Mỹ Hạnh, anh Lâm, chị Như Trân và con) 
gần như rất buồn và không định hướng được 

con đường đổi mới của GĐPT với thế hệ trẻ ở USA. 
Thầy hết lòng hết 
sức giúp chúng con 
tổ chức Hội Thảo 
và luôn sách tấn 
chúng con vững 
tâm với ước mơ 
phụng sự của mình. 

Năm 2007, sau 
2 năm chuẩn bị, 
Bodhi Youth of 
America được hình 
thành. Chúng con 
“vất vả” với nhiều 
cách dịch BYA sang 
tiếng Việt. Thầy Từ 
Lực đã nhẹ nhàng 
gợi ý - BYA nên 
gọi là Trung Tâm 
Thanh Thiếu Niên 
Tỉnh Thức. Thầy đã 
từng bước tiếp sức 
cho chúng con để 
BYA hành hoạt với mục đích đưa đạo Phật vào đời sống 
của tuổi trẻ, dưới sự hướng dẫn giáo lý và phương thức 
điều hành của quý Thầy, quý Sư Cô. Thầy xuống Nam 
California bao lần để gặp gỡ Thầy Ce Hằng Trường, 
Thầy Chân Pháp Dung... để cùng cố vấn cho sự phát 
triển của BYA. 

Hơn 10 năm qua, BYA từng bước trưởng thành, có được 
một trại trường riêng, đã tổ chức các khóa Tu Học thực 
hành cho Thanh Thiếu niên: thực tập thiền, làm công 
việc từ thiện, bồi dưỡng các giá trị văn hóa truyền thống, 
và hội nhập văn hóa Việt Mỹ.  Trên mỗi bước trưởng 
thành đó, lúc nào cũng có sự hiện diện và sự nuôi dưỡng 
của Thầy.  Thầy luôn dạy các anh chị em chúng con, cứ 
“an tâm mà làm việc phụng sự”  tập sống những giây 

phút thực tập hạnh hiểu và thương. Mỗi lần đối diện 
khó khăn, trình qua Thầy, Thầy lại dặn dò việc Tu Học 
và mang nhiều lợi ích thiết thực trong đời sống tinh thần 
thì các con cứ làm.  BYA là một trong những đứa con 
tinh thần của Thầy. 

Nhìn lại 10 năm 
qua, chúng con 
hiểu được tấm lòng 
và ước mơ của Thầy 
về một tổ chức Tu 
Học toàn diện cho 
Thanh Thiếu niên 
trong thời đại ngày 
nay. Chúng con 
hiểu được ý Thầy về 
tầm quan trọng và 
cần thiết của việc 
bồi dưỡng đạo đức 
tâm linh và tinh 
thần của con em 
chúng ta. 

Thầy luôn khiêm 
tốn chỉ nhẹ nhàng 
nguyện góp một 
bàn tay nhỏ bé của 
mình để chăm sóc 

những mầm non của vườn hoa nhân loại ngày một tươi 
thắm hơn. Nhưng công ơn của Thầy rất to lớn. 

Thầy từng dạy chúng con,  một làn hơi nước tuy mong 
manh, nhưng nhiều làn hơi nước kết tụ lại sẽ tạo nên 
một bầu trời trong xanh và tươi mát. Thầy không ngần 
ngại  tha thiết kêu gọi chư vị thân hữu gần xa tạo thuận 
duyên cho Trung Tâm BYA chúng con thực hiện ý 
nguyện BYA. 

Chúng con chúc mừng sinh nhật 66 của Thầy với bao 
lòng thương kính, và cầu nguyện cho Thầy nhiều sức 
khoẻ và niềm vui - và mãi mãi nuôi dưỡng chúng con. 

Thay mặt anh chị em BYA,
Nguyên Túc

Nguyễn Sung

Thầy và hơn 10 năm với  

S
Bodhi Youth of America

(BYA) 
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au một năm chuẩn bị, Trại Tỉnh Thức đầu tiên 
được ra mắt năm 2013 ở miền Nam California, 
Lions Camp at Teresita Pines. Đọc những dòng 
này, chắc các bạn sẽ hiểu chắc một điều là Thầy 

tôi nguyện hướng sự phụng sự của Thầy cho tuổi trẻ 
Phật Giáo - đó là nguồn năng lượng lớn giúp Thầy thêm 
một lần nữa lên đường với Trại Tỉnh Thức.

Khi phỏng vấn Thầy để ghi lại ước mơ của Thầy - đây là 
những lời của Thầy: Thầy Luôn mong mỏi giới trẻ Việt 
Nam có thể giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc ở xứ 
người, và “sống vui, sống khỏe, sống thảnh thơi” trong 
tinh thần khai phóng, bao dung của đạo Phật.

“Sống vui, Sống khỏe, Sống thảnh thơi” - không chỉ là 
câu nói thật hay, mà đó là sự thực tập chánh niệm hàng 
giờ của một bậc hành giả.  Chúng tôi không thể nào 
quên những dòng văn tha thiết của Thầy về trại Tỉnh 
Thức đầu tiên năm nào: 

“Hôm qua, sau một cơn mưa nhẹ trên đồi núi Vacaville, 
tôi ngồi xuống và trân trọng đọc lại những lời nhắn nhủ 
của giáo sư Hoàng Tụy, nghe máu nóng trong người rạo 
rực từng hồi. Lại đọc những lời hồi đáp của Hoài Nam, 
và cảm nhận tương tự, như lời réo gọi của bầu nhiệt 
huyết, của những ai quan tâm cho đại cuộc mai sau. Cảm 
thấy thân phận mình thật nhỏ bé, biết làm gì để góp chút 
sức mọn cho việc giáo dục tuổi trẻ nơi xứ người. Nhưng 
tôi nghĩ, bề gì chúng ta cũng phải bắt tay làm việc… để 
mình còn có cơ hội tìm về gốc rễ tâm linh, tìm lại những 
giây phút an lành, hạnh phúc đang có mặt trong cuộc 
sống thường nhật của mình. Từ đó, hành trang chúng ta 
ngày càng đầy và chúng ta sẽ có một tương lai được xây 
dựng ngay trong giây phút hiện tại.” 

Hoài bão của Thầy tôi trang trải như vậy đó. Năm nay, 
Trại Tỉnh Thức đã được 6 tuổi rồi, tuy với trách nhiệm 
cố vấn cho từng kỳ trại,  Thầy vẫn có mặt, tham gia “trên 
từng cây số” - gần như 100% các sinh hoạt của một trại 
viên: thiền tập, ca, múa, kịch, hát cải lương, ngâm thơ, 
hỏi đáp... Mời các bạn tới trại Tỉnh Thức để thấy Thầy tôi 
“Sống vui, Sống khỏe, Sống thảnh thơi” - là bài học sống 
động nhất với mọi người. 

Nguyên Túc
Nguyễn Sung

S
Trại Tỉnh Thức

Thầy lại lên đường cho tuổi trẻ... 
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ngày xưa thân ái 

Fond Memories
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Phần lớn trong tất cả các bài viết của Thầy, ít nhất là 
một lần Thầy nhắc tới Gia Đình Phật Tử. Và mỗi lần 
đọc tới đoạn Gia Đình Phật Tử, anh chị em chúng 
con tưởng tượng được giọng nói run run xúc động, 
và dòng lệ nóng thương yêu của Thầy với tổ chức, 
với đoàn viên GĐPT.  Mỗi năm, dù Phật sự nhiều vô 
kể, trong đó, có lẽ hơn 30% thời gian Thầy dành cho 
GĐPT khắp nơi.  

Trại Huấn Luyện GĐPT hàng năm Thầy lại ba lô 
lên đường; Thầy hướng dẫn Khoá Tu Học GĐPT từ 
miền Đông, qua Trung Mỹ, sang miền Tây, Thầy luôn 
có mặt với anh chị em chúng con.  

Tấm lòng Thầy với GĐPT chân thành, trong sáng, 
Thầy coi mình như một Oanh Vũ ngày xưa hạnh 
phúc trong vòng tay anh chị, nên lúc nào, Thầy cũng 
nhắc, “mỗi chúng ta sẽ thắp lên một nén hương lòng 
tưởng niệm đến ân đức của Tổ Tiên, những vị Tiền 
Bối hữu công, và đóng góp chút công sức của mình 
cho Tổ Chức.”  

Thầy ơi! Anh em tuy còn xa, ước mơ ngày đoàn viên 
vẫn canh cánh trong tâm nguyện và hành động của 
Thầy. Chúng con nguyện cùng đồng hành với Thầy 
trên con đường Lam ái, con đường mà anh chị em sẽ 
cùng hát bài ca Sen Trắng. 

Thầy was a young member of the Vietnamese 
Buddhist Youth Association (VBYA) when he was in 
Việt Nam.  In his writings, he often mentioned VBYA.   
His affection, dedication, and commitment to VBYA 
is indisputable.  Each year, he has been dedicating 
more than 30% of his time to support VBYA activities 
across the United States.  He participated in leadership 
training camps, mindfulness practice conferences, and 
provided counsel to local chapters and national VBYA 
boards.  His passion and care for youth development 
is very well reflected in his committed actions towards 
the VBYA.  

In this section, readers will get to hear from younger 
and older VBYA members (some are in their 70s and 
80s) sharing their appreciation and gratitude for Thầy.   
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ỗi Gia Đình Phật 
Tử thường có một 
vị Tăng hay Ni 
được mời làm Cố 
Vấn Giáo Hạnh. 

Làm Cố Vấn Giáo Hạnh không dễ, 
bên cạnh nhiều Phật sự của chùa 
còn cần phải dành thời gian để 
hướng dẫn Ban huynh trưởng và 
đoàn sinh tu học, cũng như tham dự 
các chương trình lễ lược của GĐPT.  

Thầy Từ Lực đã là cố vấn giáo hạnh 
của ba đơn vị GĐPT: Chánh Tâm, 
Chánh Đức và Chánh Hoà. Chánh 
Tâm là đơn vị đầu tiên sinh hoạt tại 
Trung tâm Phật giáo Hayward do 
Thầy trụ trì. Chánh Tâm phát triển số 
lượng đoàn sinh huynh trưởng, gần 
hơn 300 đoàn viên trong vùng Đông 
vịnh từ thành phố Oakland đến 
thành phố Fremont. Nhân duyên 
đã tới để thành lập thêm một đơn vị 
mới, tách ra từ Chánh tâm. Thầy đã 
ủng hộ và làm cố vấn giáo hạnh cho 
đơn vị thứ hai, GĐPT Chánh Đức, 
bắt đầu năm 2001. Chánh Đức sinh 
hoạt ở thành phố Fremont. Với tấm 
lòng thiết tha dành cho GĐPT, Thầy 
tiếp tục gầy dựng và làm cố vấn cho 
GĐPT thứ ba, đó là GĐPT Chánh 
Hoà vào năm 2005.  Chánh Hoà sinh 
hoạt tại Chùa Phổ Từ.  Thầy đã dành 
nhiều tình cảm, tâm huyết cho tuổi 
trẻ với 3 đơn vị mà Thầy đã cống 
hiến cho tổ chức GĐPT.

Nguyên Bảo
Đồng Sỹ Lâm

Anh Em Ruột
chánh đứcchánh tâm chánh hòa

M
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mừngThầy 66
hầy Cố Vấn Giáo Hạnh 
của chúng ta, Thượng 
tọa Thích Từ Lực, năm 
nay vừa tròn 66 tuổi.  
Như con đường 66 ngày 

xưa là con đường lịch sử và huyết 
mạch của Hoa Kỳ, Thầy đã đem 
những nguồn sinh lực, những yêu 
thương vào Gia Đình Phật Tử. Lúc 
thịnh cũng như lúc suy, đều có Thầy 
bên cạnh thương yêu, đùm bọc, 
khuyến khích, hướng dẫn. Thầy là 
một cây đại thụ che mát chúng ta. 

Nhớ năm 1998, Miền Thiện Minh 
điêu đứng, tưởng không còn nữa 
nhưng đã vực dậy nhờ được Thầy 
dang tay bảo trợ tổ chức Đại Hội 
Miền vòng 2 tại Hayward. Đến nay 
Miền Thiện Minh vẫn sinh hoạt và 
đứng vững cũng nhờ sự thương yêu, 
che chở của Thầy. Thầy lúc nào cũng 
quan tâm và không ngừng khuyến 
tấn Anh Chị Em chúng ta trong việc 

tu tập, cải tiến chương trình tu học 
và sinh hoạt để thăng tiến. Đại Hội 
Huynh Trưởng kỳ thứ VIII năm 
2008 cũng được Thầy thương yêu 
cho tổ chức tại Trung Tâm Phật Giáo 
Hayward. Và gần đây nhất, Lễ Kết 
Khóa Trại Vạn Hạnh I cùng phiên 
họp Thường niên II nhiệm kỳ 10 
cũng đã được Thầy hết lòng bảo trợ 
vào tháng 3 năm 2018 vừa qua. Khi 
cần, Thầy sẽ đến với chúng ta trong 
bất cứ hoàn cảnh nào, thời điểm nào.

Chuyện gì cũng dạ thưa Thầy, Thầy 
ơi... các Trại huấn luyện, những bài 
kinh dài và khó cũng thưa Thầy... 
Đến đây những ân tình, những kỷ 
niệm vơi đầy với Thầy chợt đến... và 
chúng ta hãy cùng ôn lại. Nhớ Thầy 
hướng dẫn những bài Phật Pháp 
thật hay, thỉnh thoảng đang ngon 
trớn, Thầy chêm vào bài giảng vài 
câu tiếng Anh ý nghĩa khiến mình 
không khỏi giật mình, vui vui và tỉnh 

ngủ. Những lời giảng của Thầy thật 
dễ hiểu, gọn gàng, sâu sắc và thực tế 
nên rất dễ áp dụng hàng ngày. Điều 
này đã cho chúng ta tìm thấy sự 
an lạc trong cuộc sống bận rộn tại 
đây. Thầy rất bình dị, vui vẻ, dễ hòa 
đồng và cảm thông nên Anh Chị Em 
mình rất gần gũi Thầy. Trong những 
dịp họp vui quanh đèn, văn nghệ lửa 
trại hay văn nghệ chào mừng, Thầy 
cũng vui vẻ góp vui cùng Anh Chị 
Em với những bài hát thật ý nghĩa. 
Khi thì một đoản văn ngắn, lúc thì 
một bài tân nhạc nhưng có nhớ 
không, chúng ta thích nhất là khi 
Thầy ca vọng cổ. Giọng Thầy rất hay, 
rất mùi, trầm và ấm cúng, ngân nga 
rất điệu nghệ. Những giây phút như 
vậy đã để lại những kỷ niệm khó 
quên trong chúng mình. 

Ngôi nhà Lam của GĐPT VN tại 
Hoa Kỳ được hình thành, phát triển 
phần lớn cũng là nhờ Thầy. Không 

Thầy Thích Phổ Hòa và Ban Hướng Dẫn Trung Ương trước ngôi nhà Lam năm 2008

T
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những khuyến tấn, hỗ trợ, Thầy đã 
cho đệ tử là Thầy Thích Phổ Hòa tức 
Sư huynh Hồng Liên - Phan Cảnh 
Tuân về thường trú trong những 
ngày đầu thành lập Trung Tâm, 
đảm nhận trách nhiệm Trung Tâm 
trưởng của ngôi nhà Lam. Đến nay, 
gần 20 năm qua, ngôi nhà Lam được 
xây dựng, phát triển lớn mạnh và là 
ngôi tổ đình duy nhất của Gia Đình 
Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Không những là Cố Vấn Giáo Hạnh 
cho Ban Hướng Dẫn Trung Ương, 
BHD Miền Thiện Minh, Thầy còn là 
vị Thầy sáng lập và Cố vấn cho nhiều 
đơn vị tại Bắc Cali. Thầy dành rất 
nhiều thời giờ quý báu cho giới trẻ, 
đặc biệt là Gia Đình Phật Tử. Sau 
năm 2004, sự phân hóa của GĐPT 
VN tại Hoa Kỳ trong những năm 
dài đã khiến Thầy quan tâm, buồn 
phiền không ít. Thầy đã bỏ nhiều 
tâm huyết cho sự hợp nhất. Thầy rất 

Thầy Thích Từ Lực và thành viên BHD Trung Ương bên cổng Trại Vạn Hạnh I -2018

nhẹ nhàng và uyển chuyển cố gắng 
tạo những cơ hội trong việc hóa giải 
những mâu thuẩn, những dị biệt 
của Anh Chị Em chúng ta. Thầy rất 
mong mỏi nhìn thấy sự hòa hợp giữa 
các GĐPT. Dạ chúng con nhận thấy 
sự thương yêu trong ước nguyện của 
Thầy, thưa Thầy.

Nghĩ đến Thầy chúng ta luôn có 
sự cảm phục, kính nể. Viết về tình 
thương bao la Thầy dành cho GĐPT 
thì không từ ngữ hoặc bút mực nào 
có thể viết hết được. Nhân dịp Lễ 

Thọ 66 tuổi của Thầy, chúng con xin 
Thầy nhận nơi đây lòng biết ơn chân 
tình của chúng con, Gia Đình Phật 
Tử Việt Nam Tại Hoa Kỳ. Chúng con 
nguyện sẽ cố gắng thực hiện, hoàn 
tất những hoài bão, những điều Thầy 
mong mỏi. Ngưỡng nguyện mười 
phương Chư Phật gia hộ Thầy nhiều 
sức khỏe và nhiều an lành để dìu dắt 
chúng con. Mừng 66 nhưng Thầy sẽ 
sống trên 100 tuổi Thầy nghe.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni 
Phật
TM. Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại 
Hoa Kỳ.

Phúc Thiện
Ngũ Duy Thành
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rowing up, our parents often took us to 
temple with them. We followed them 
as they went on retreats and celebrated 
Buddhist festivals. Our regular attendance 
at temple meant learning proper temple 

etiquettes. When first arriving at temple, go to the prayer 
hall and pray three times. Meals are eaten in silence. The 
respectful way to greet a monk is with hands together, 
a bow, and a reciting of “A Di Da Phat.” This standard 
salutation was similar, but a little different from how 
we greeted other elderly people. When we greeted our 
uncles and aunts, we always said their names or titles as 
well. We decided the proper way to greet Thay therefore 
must be a combination of both of these greetings. “A Di 
Da Phat chao Thay Tu Luc” was what we came up with. 
We recited it loud and proud when we met you at the 
temple. Our parents noted that addressing Thay’s name 
was not appropriate. But, surprisingly, it stuck! And it 
always seemed to bring a smile to Thay whenever we 
said it. 

As teenagers, we spent one week each summer living 
with Thay. We attended Buddhist retreats hosted by 
the monks and nuns at temple. We learned about the 
Dharma, participated in monastery chores and chanted 

daily prayers. Our fondest memories of those summers 
was spending time with Bac Tuan and laughing with the 
new friends we made. We look back at those summers 
with vivid memories, feeling blessed and appreciative.

We would like to wish you a happy and wonderful 
birthday! And we thank you for the smiles you’ve shared 
and the summers we spent learning from you. 

Hai con,
Trần Chi Mai & Trần Tinh-An

G

happy birthday,

Thầy
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hắc đến thầy Thích Từ 
Lực thì Phật tử tại vùng 
đông vịnh bắc Cali thì 
ai cũng đều biết đến, 
không những Phật tử 

người Việt mà những người ngoại 
quốc cũng tìm đến Thầy để tu học.

Một tăng sĩ trẻ nhưng có một tấm 
lòng nhân ái, hiền hòa dễ thân thiện 
với mọi người, nhất là Thầy rất dễ 
xúc động :-). Nhìn nhân cách của 
Thầy, ai ai cũng kính mến.

Thầy có hoài bão lớn là có một trung 
tâm Phật giáo tại địa phương vùng 
đông vịnh này, nhằm vào việc tu 
học, hành trì Phật pháp và nhất là 
giáo dục tuổi trẻ có một đời sống 
tâm linh trong sáng và có lợi ích cho 
Đạo cho Đời. Và sau đó sẽ phát triển 
thêm trung tâm tu học ở những 
địa phương khác để hoằng dương 
đạo pháp mà những Phật tử nơi đó 
không có điều kiện để tu học .

Hiện nay Thầy đã xây dựng xong 
chùa Phổ Từ tại Hayward bắc Cali, 
và đang tiến hành xây dựng Trung 
tâm tu học Phổ Trí tại Vacaville. Với 
tấm lòng vì đạo vì đời, tuổi đời càng 
cao sức khỏe cũng yếu kém theo 
thời  gian, nhưng Thầy vẫn kiên trì 

xây dựng và phát triển đạo pháp như 
hoài bão mà Thầy đã nguyện... Dù có 
gặp trở ngại khó khăn chăng nữa thì  
như Thầy vẫn thường nói “Không có 
khó khăn nào mà không vượt qua 
được nếu  chúng ta thực sự có tấm 
lòng vì Đạo vì Đời...” và 3 đứa con 
tinh thần của Thầy đó là Gia Đình 
Phật Tử Chánh Tâm, Chánh Đức và 
Chánh Hòa.

Cá nhân Nguyên Chiếu có duyên 
quen biết Thầy 20 năm về trước khi 
cùng thầy trên chuyến xe về Napa 
Vallejo để cầu siêu cho Quảng Tài và 
cũng từ đó đã có một duyên sự to 
lớn trong đời mình.

Từ thân pháp của Thầy, Nguyên 
Chiếu mới thấy Bản Lai Diện Mục 
của nhục thân mình si mê lầm lạc, 
không hành trì ngũ giới, tâm niệm 
luôn luôn trôi theo dòng thế tục, 
không cầu giải thoát... nhưng từ khi 
gặp Thầy tỏ ngộ được tự tánh và kiên 
trì tu học suốt 20 năm qua...

“Giáo dục được 1 người trở thành Tốt 
thì xã hội sẽ bớt đi 1 người Xấu,

Xây dựng được 1 ngôi Chùa thì xã hội 
sẽ bớt đi 1 nhà Tù”

Thầy như bóng cây che mát cho 

những ai một lòng hướng thiện 
muốn tự thân có một cuộc sống lành 
mạnh, vui tươi, thảnh thơi trong 
chánh niệm. Nguyên Chiếu xin 
khấu đầu đảnh lễ và tri ân Thầy đã 
cố vấn giáo hạnh để Nguyên Chiếu 
có được như hôm nay.

Nhân dịp Sinh Nhật 66 của Thầy, gia 
đình Nguyên Chiếu, Quảng Đăng, 
Quảng Huyền và Quảng Hồng 
kính chúc Thầy Pháp thể khang an, 
Chúng sanh dị độ, Đạo qủa viên 
thành, mọi Phật sự đều được tốt đẹp 
và viên mãn.

Nam Mô Bổn Sư Mâu Ni Phật
                               Nguyên Chiếu

Lữ Liệt Phi

N

tri ân

Thầy
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rong một đời người ai 
cũng có lần chấp nhận, 
hoặc mặc nhiên chấp 
nhận một hoặc nhiều 
người làm thầy của 

mình: thầy dạy học, thầy dạy nghề, 
thầy lang, thầy pháp, thầy tu...

Với tôi, vào một ngày đẹp trời cuối 
năm 1991, tôi có dịp diện kiến một 
vị thầy tu có khuôn mặt hiền hậu, 
chân chất rất dễ mến. Thầy mặc bộ 
đồ tu nâu sòng bạc màu, để lộ nét 
đẹp của một tăng sĩ, hiển thị qua nụ 
cười, lời nói, và dáng dấp bình dị 
khi Người đến thăm gia đình tôi vừa 
đặt chân đến nước Mỹ. Đó là dấu ấn 
thời gian ghi đậm trong gia đình tôi, 
một kỷ niệm trân quý suốt hơn 25 
năm qua mà tình đạo, tình đời đã 
gắn kết tình thầy trò giữa gia đình 
tôi với Thầy thật sâu đậm và khắn 
khít. Cũng từ đó tất cả vợ con tôi đều 
quay về nương tựa, và trở thành đệ 
tử của thầy một thời gian ngắn sau 
lần gặp đầu tiên ấy.

Thầy Thích Từ Lực, năm nay Người 
tròn 66 tuổi, mọi người đang chuẩn 
bị mừng sinh nhật của Thầy. Tôi 
hãnh diện và tri ân được gần gũi và 
học hỏi nơi Thầy bao điều lợi lạc để 
thăng hoa cuộc sống nhiều đạo vị 
hơn. Danh thơm lan tỏa rất nhiều 
người biết đến và cũng đã có nhiều 
người ca ngợi rồi. Bởi lẽ từ vài chục 
bạn đạo ban đầu nay Thầy đã có 
hằng trăm, hằng nghìn đạo hữu, đệ 
tử đã cùng bên Thầy góp công xây 
dựng nên một đạo tràng tu học tại 
thành phố Hayward và vùng phụ 
cận. Nơi mà trước đây được ví như 
một vùng quê hoang vắng, bây giờ 
đất lành chim đậu. Không chỉ có 
người Việt mà nhiều sắc dân khác đã 
quy tụ và biến nơi đây thành những 
thành phố phát triển đông đúc cư 
dân đủ mọi thành phần, làm rạng rỡ 
địa phương, trong đó có Phật giáo 
đồ mà Thầy Từ Lực là một nhân tố 
điển hình. Thầy đã trưởng thành  
trong sự lớn lên của thành phố và 
đạo Phật, mà những danh xưng như 

Trung Tâm Phật Giáo, chùa Phổ Từ, 
Trung tâm tu học Phổ Trí cũng lần 
lượt ra đời để xiển dương đạo pháp. 
Cá nhân tôi cũng rất được sự ưu ái 
thương mến, Thầy đã nhiệt tình hổ 
trợ giúp tôi hoàn thiện thêm bản 
thân và góp phần xây dựng nền 
móng đầu tiên cho Gia Đình Phật 
Tử, một tổ chức giáo dục tuổi trẻ mà 
bản thân Thầy rất hiểu và thương. 
Thầy vốn xuất thân là đoàn viên áo 
Lam nên Thầy chăm lo và quan tâm 
cho tiền đồ Phật giáo và tương lai 
Đạo pháp - Dân tộc tại quê hương 
mới. Từ đó mà chùa Phổ Từ của 
Thầy Thích Từ Lực là nơi duy nhất 
trên thế giới đã có đến 3 đơn vị 
GĐPT với trên dưới 300 đoàn viên 
áo Lam sinh hoạt trong tinh thần 
tuổi trẻ Phật giáo vươn lên theo trào 
lưu tiến hoá của thời đại. 

Tôi viết lên những dòng này để tri ân 
và cảm niệm những công lao nhân 
dịp Mừng Sinh Nhật 66 của Thầy. 
Dù đã có bao lời ca ngợi Thầy cũng 

T

Thầytôi
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không đủ, chúng ta nhìn vào thành 
quả mà hơn 40 năm qua Thầy đã xả 
thân xây dựng để đóng góp, phục vụ 
tha nhân và Phật giáo đồ cũng đã 
chứng minh sự thành tựu và công 
đức to lớn của Thầy để mình khâm 
phục. Và cá nhân Nguyên Thanh tôi 
cũng được tiếng thơm lây. Thực sự 
những thành tựu và công đức mà 
thầy Từ Lực đã mang đến cho đồng 
đạo Phật tử sau 40 năm xuất gia 
hành đạo không chỉ riêng cho địa 
phương này mà còn lan tỏa khắp đất 
nước Hoa Kỳ. Chỉ riêng với tổ chức 
GĐPT thì khắp cùng thế giới, đoàn 
viên áo Lam ai cũng không lạ gì 
với danh xưng thầy Thích Từ Lực - 
người với tấm lòng yêu thương tuổi 
trẻ và tương lai của Phật Giáo trong 
thời đại phát triển cùng khắp năm 
châu hiện nay. 

Là một huynh trưởng GĐPT 
thâm niên và cao niên nhất tại địa 
phương, Nguyên Thanh tôi đã nhận 
mình là học trò của rất nhiều bậc 
thầy trong đời. Đến nay thầy Thích 
Từ Lực cũng đã là một bậc thầy mà 
tôi đã theo học làm người Phật tử, 
làm người Huynh trưởng trong hơn 
25 năm qua gần bên Thầy thực hành 
nhiệm vụ. 

Tôi vô cùng cảm kích và biết ơn vì 
đã có thêm một bậc thầy trong suốt 
cuộc đời 80 năm làm người của tôi. 

Dâng lời cầu nguyện lên ơn Tam 
Bảo để gia hộ cho Thầy tôi pháp thể 
khang an, chúng sanh dị độ, Phật 
sự viên thành. Đó là mong ước duy 
nhất mà tôi biết ơn và đền ơn thầy 
Thích Từ Lực để chúc mừng sinh 
nhật 66 của Thầy.

Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang 
Vương Phật.

Nguyên Thanh
Nguyễn Văn Hà

Celebrating 66 Years 118



hen I was little 
girl, I started 
going to chùa 
around the age 
of 8. Thầy took 

the time to make me and my family 
feel welcomed. I was curious about 
his life as a monk. And as I grew up, 
I respected him as a leader. My days 
spent at temple were often with my 
mom, Quảng Ái, older sister, Quảng 
Ý, along with sister San, Quảng 
Hồng, and younger brother Klein, 
Quảng Châu. 

On Fridays, I became friends with anh 
Nghĩa,  anh Tâm, Vương, hanging 
out and telling ghost stories in the 
library. On Sundays, my siblings 
and I came for sinh hoạt at GĐPT 
Chánh Tâm. I remember those days 

of growing up in the temple which 
was a house on Calaroga Avenue, 
and playing across the street in the 
Mt. Eden High School parking lot 
fondly. Lots of adults, like Bác Hà, 
Bác Loan, Cô Phương, Anh Thành, 
Anh Thanh, Anh Huy, Anh Hoàng, 
Chị Như Trân, and Chị Xuân treated 
me as if I were also part of their 
family and I felt a part of the fabric 
of their community. I started to 
come to chùa even on Saturdays in 
the summers for dance practice. 

Our little temple was simple 
and small. As the organization 
grew bigger, so did the temple, 
when it purchased the home next 
door. Chánh Tâm spread into the 
driveway and grass lawn. Eventually, 
our membership got so big, we 

outgrew the temple. But I loved the 
temple environment and always 
missed holding our sinh hoạt there. 
One of the reasons for this was that 
our temple felt like a home all of 
us belonged to. As kids, we would 
play inside the temple and trail into 
the front lawn with the shady tree. 
I remember waiting to go home on 
Sunday evening and would hang 
out with chị Lành and other people 
in Ngành Thiếu. Or I would sit on 
the library floor and stare at the 
books. One of my favorite reasons 
for loving the temple environment 
was our beloved abbot’s presence felt 
warm and created a strong sense of 
belonging. 

I would look forward to the incense, 
crowdedness, and food in the 

W
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multipurpose room, even when 
temple started at 10AM for special 
occasions. I liked the musical voice 
that he used to open chanting 
ceremonies. I also liked that he 
would make a sermon just for us 
kids in English. I always wanted to 
try and understand his Vietnamese 
talks and would listen for as long as I 
possibly could sometimes until I felt 
sleepy. He would start his talks with, 
“Dear Young Members” and I always 
liked hearing that in the beginning. 

Chùa played a big role in my life, 
as well as my mom, sister, and the 
rest of my family’s life. Thầy set an 
exemplary example of practicing 
Buddhism in sangha and my mom 
adopted a lot of practices in our 
home. She became a full vegetarian 

when I turned 11 years old and 
cooked vegetarian meals for us at 
home. My mom became a devout 
practitioner. She would awake 
early in the morning to meditate 
and chant. In my middle school 
years, I began to read books and 
attend Thích Nhất Hạnh’s retreats. 
It seemed as if Buddhism had taken 
on a philosophical aspect in my life. 
Whenever I encountered difficult 
decisions, I would consider the 
values that temple had taught me. 

I spend a lot of time thinking back 
on the positive memories I gained 
inside chùa. I think about the huynh 
trưởng, the trò chơi (games), the first 
time I took my test to earn my hoa 
sen (lotus emblem), and the deep 
feelings of devotion I felt during lễ. 

Most recently, I returned to Chánh 
Tâm, and Thầy greeted me with 
great joy and acceptance, calling me 
by my pháp danh (Dharma name), 
Quảng Danh, that he gave me when 
I took refuge in the five precepts 
from him. I felt like a little 8-year-
old girl all over again. 

Quảng Danh
Liêu Vĩnh Carina
GĐPT Chánh Tâm
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Knowing Thầy
questionaire

Bạn gặp Thầy lần đầu tiên khi nào và như thế nào?
2005

Cảm nghĩ đầu tiên của bạn về Thầy.
Một vị Thầy hiền từ, giản dị, bình dân. 

Chia sẻ một kỷ niệm đẹp về Thầy mà bạn đã trải ng-
hiệm trong thời gian quen biết Thầy.
Nghĩ đến Thầy là con chỉ có thể tóm lại rằng:  Thầy là 
một người có tâm vì Đạo, vì thế hệ trẻ.  “Nhớ ơn, Tri ơn 
& Đền ơn”

Một kỷ niệm vui hay một mẫu chuyện vui về Thầy.
Vui nhất là được nghe Thầy ngâm thơ bài “Bài học Quét 
Lá” 

Tại sao hoặc làm thế nào Thầy đã tạo một ảnh hưởng 
tốt đến cuộc sống của bạn?
Sau giờ sinh hoạt của GĐPT, Thầy thường hay đi rảo 
hành lang và sân cỏ để lượm những chai nước mà các 
em uống dở.  Thầy cẩn trọng mở nắp, lấy nước còn trong 
chai để tưới cây khô trước khi bỏ chai vào thùng “recycle 
bin”. 

Theo bạn, Thầy thích ăn những món gì?
Oatmeal và uống sữa vào buổi sáng.

Lời chúc mừng sinh nhật của bạn đến với Thầy.
Hôm nay Sinh Nhật Thầy mình
Chúng con một dạ chí tâm nguyện cầu
Cầu cho Thầy khỏe thân tâm
Chúc Thầy an lạc, phúc lành vô biên!

Chúng con luôn nhớ lời Thầy
Bao điều đạo lý mà Thầy đã trao
Nguyện luôn tinh tấn trau giồi
Mong ngày thoát khỏi luân hồi khổ đau!

Thầy là ngọn đuốc soi đường
Và là ánh sáng từ quang tỏ ngời.
Bóng tùng che mát Phổ Từ
Thầy dìu, Thầy dắt vào đường tu thân.

Chúc mừng Sinh Nhật của Thầy
Thân an, Tâm lạc lại thêm an bình
Pháp thân thanh tịnh vô biên
Cuối đầu đãnh lễ vị Thầy Kính yêu.

Hãy dùng một chữ để diễn tả Thầy.
Đức độ 

Cảm nghĩ hay tin nhắn thêm cho Thầy.
Một lần nữa kính chúc Thầy:  Pháp thân thanh 
tịnh, Pháp lạc vô biên và Pháp duyên vô ngại. 
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Lý Thị Tuyết Nga
GĐPT Chánh Hòa

 
f

121 Kỷ Yếu 66 Năm



ver the past 6 years, I’ve had the 
honor on various occasions to work 
alongside Thầy on GĐPT initiatives 
and Trại Tỉnh Thức events.  And 
each time that I have had these 

privileges, I have learned so much from Thầy.  His 
dedication to the youth, attentions to details, and 
utilizing of each moment to making a difference is 
very inspiring.  

Some of Thầy’s simple, yet profound teachings:

1. Take time to care for yourself and your family, so 
that you can nourish Inner Peace & Joy to serve others.

2. Practice being Open-minded and lend support to 
those individuals/groups whom are making efforts 
to cultivate our youth & Buddhism.  We do become 
stronger when we all work together and support each 
other.   There is room for everyone to succeed.

3. Completing assigned tasks is important, but don’t 
forget to build relationships along that journey.

And finally, when I recently asked Thầy “How does 
Thầy do it?  Where does Thầy find all your energy? 

 
Quý Thầy cùng anh chị em tại Trại Tỉnh Thức 2015 – Camp Cullen, TX 

Thầy has an endless list of projects and efforts that 
Thầy is involved in?”   Thầy simply smiled and 
answered: “I practice taking one day at a time and 
enjoying each moment.”  

Bowing to Thầy for all that Thầy have done (and will 
continue to do) to inspire and impact so many lives.

Kính chúc Thầy a wonderful 66th Continuation Day!

Diệu Hương
Nguyễn Thanh Vân

chị em tại Trại Tỉnh Thức 2015 – Camp Cullen, TX

teachingsThầy s 

O

’
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Sáu mươi sáu nắng Xuân qua,
Bốn một tuổi hạ thân hòa y Nâu.
Nương theo hạnh nguyện ban đầu,
Con đường kinh kệ tu thân hành thiền.
Tâm hồn tự tại an nhiên,
Tăng thân xây dựng, Phổ Từ dựng xây, 
Trung Tâm Phổ Trí gần đây,
Duy trì Chánh Pháp nhiệm mầu muôn phương.

Sinh Nhật Thầy
mừng

Núi cao biển rộng ngất trời
Trái tim trao trọn cho đời - Thầy tôi!

Nếu đời giông bão ngoài khơi,
Tâm luôn Chánh niệm là lời thầy khuyên.

Thương thầy ánh mắt dịu hiền
Nụ cười luôn hiện muộn phiền tránh xa

Thương thầy chẳng thiết lụa là
Áo nâu túi vải mới là chánh nhân

Dáng thầy nhỏ nhắn dể gần
Tay ngang chắp ngực, bước chân nhẹ nhàng.

Cổng chùa mở rộng thênh thang
Đón mừng, gieo rắc đạo vàng khắp nơi 

Mai này bát nước có vơi
Tình Lam thầy vẫn trọn đời mười phân.

Thầy luôn giàu có ân cần
Quan tâm trên, dưới, kẻ gần, người xa

Đi đâu thầy vẫn là nhà
Cho con hơi ấm đậm đà khôn nguôi

Dù ai đi ngược về xuôi
Đạo tràng Hayward xanh tươi - nhớ thầy!

Vui thay có chổ sum vầy
Quay về nương tựa bóng cây mái chùa

Thầy nay xuân đã mấy mùa
Sáu mươi sáu tuổi gió lùa nhẹ lay

Thầy ơi...trăm tuổi rồi hay!
Mãi luôn an khoẻ đắp say đạo đời.

Khuya nay vội có mấy lời
Nhớ thầy con viết mong đời thầy vui.... 

Thầynhớ

Kính thầy,
Con sám hối là hiếm khi về chùa để thăm hỏi và tu 
tập những chỉ dạy từ thầy. Tuy nhiên con luôn cám 
ơn và vui mừng khi được làm đệ tử thầm lặng và 
“ham chơi” của thầy. Con mừng vui khi thầy bước 
sang tuổi 66 và kính chúc thầy luôn được an lạc, 
nhiều sức khoẻ để thầy luôn vững tiến trên đường 
đạo. Dù thầy có già đi thêm phần nào theo thời 
gian, nhưng Pháp danh thầy đặt cho con, hình ảnh 
giản dị của thầy trong con suốt hơn mười 18 năm 
qua chẳng hề thay đổi. Hình ảnh thân thương bên 
ngoài của thầy cũng đã mang những nét đủ để cảm 
hoá một con người... Cảm ơn những công đức thầy 
đã làm cho đạo tràng, những hạnh phúc mà thầy 
đã mang đến cho mọi người...Thầy, chùa Phổ Từ 
là chổ dựa tinh thần lớn, vững chãi, luôn rộng mở 
cho con và những ai muốn quay về... Khi nhắc về 
thầy với những đều trên luôn có chút gì đó soi sáng 
và giúp con tập trung đi trên con đường hướng 
thiện... Con cám ơn thầy!

Quảng Bách
Phạm Bá Long

Thuở nào oanh vũ dễ thương,
Áo Lam Thầy mặc, nay nhường áo Nâu.
Thế nhưng Thầy vẫn đậm sâu, 
Gia Đình Phật Tử bấy lâu trong lòng.
Giáo dưỡng hướng dẫn vẹn tròn,
 Vị Thầy Cố Vấn đầy lòng từ bi.   
Mừng ngày sinh nhật năm ni,
Mong Thầy luôn mãi dắt dìu chúng con.

Austin, Texas
Tâm Bao Dung

Nguyễn Quốc Kỳ
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… với hình ảnh đầy tình thương mến

Trại Vạn Hạnh I Giai Đoạn III, gần chia tay, 
nắng chiều rọi vào những khuôn mặt thân 
thương, tay trong tay, bên bài ca dây thân ái 
“tay sắp xa nhưng tim không xa”, khoảnh khắc 
bùi ngùi nuối tiếc tại Trung Tâm Huấn Luyện 
và Tu Học Thích Quảng Đức.

Thầy vội vàng thu xếp hành lý, rồi đảnh lễ Phật để về lại 
trú xứ sau những ngày họp và tu học của trại Vạn Hạnh I 
cùng với anh chị em Áo Lam.  Với chiếc áo nâu sòng đơn 
sơ mộc mạc, thương kính Thầy làm sao! 

Một anh Huynh Trưởng với chiếc vali màu đen gọn 
gàng, vội vàng để về kịp chuyến bay… đột nhiên tiến 
nhanh về phía Thầy, như tên bay, anh ôm chầm lấy Thầy; 
bất ngờ, con cảm nhận tình thương mến hòa cùng anh, 
bao nhiêu thương kính gởi đến Thầy.  Đầy hạnh phúc, 
hoan hỷ, con chụp vội tấm hình làm kỷ niệm. 

Nhân dịp sinh nhật của Thầy, con kính gởi đến Thầy lời 
chúc mừng an lạc, mong Thầy luôn mạnh khỏe để tiếp 
tục là bóng cây che mát cho chúng con.  Đã hơn 20 năm 
qua, nhờ vào tình thương yêu dạy dỗ của Thầy, con đã 
vững bước đi trên con đường Hoa Sen Trắng.

Mừng Sinh Nhật Thầy!

Giác Thụy
Cát Tường

San Diego

T

Thầy mừng sinh nhật 

Celebrating 66 Years 124



Knowing Thầy
questionaire
f

Bạn gặp Thầy lần đầu tiên khi nào và như thế nào?
Tôi gặp Thầy từ khi hai Thầy trò còn rất trẻ.  Có thể lần 
gặp đầu tiên chỉ là một vài lời chào hỏi vì Thầy là một 
người bạn thân của bạn thân của tôi (Anh Hoà, mà bây 
giờ là Thầy Thích Chân Pháp Ân).  Nhưng có lẽ lần gặp 
Thầy mà tôi nhớ rõ được là khi tôi ghé thăm Trung Tâm 
Phật Giáo Hayward khi Thầy mới thành lập tại Hayward, 
CA. Lần đó trên đường đi dự khoá tu ở tu viện Kim Sơn 
với Hoà Thượng Thiền Sư Thích Nhất Hạnh tôi đã ghé 
thăm Thầy và trú đêm tại chùa.

Cảm nghĩ đầu tiên của bạn về Thầy.
Tôi nhớ lần đó cùng đi với tôi có hai bác gái lớn tuổi. 
Thầy tiếp đón chúng tôi rất ân cần và chu đáo.  Tôi có 
nghe Thầy kể lại về quá trình xuất gia của Thầy.  Tôi biết 
Thầy rất quyết tâm trên con đường truyền bá Đạo giác 
ngộ của Đức Thế Tôn đến cho mọi người.  Nhìn thấy 
những chương trình tu học của Trung Tâm Phật Giáo 
Hayward lúc đó, tôi biết Thầy là một người rất chú trọng 
đến việc thực hành Đạo Phật trong đời sống hàng ngày 
hơn là chỉ tụng kinh và lý thuyết suông.  Mà điều đó thì 
rất thực tế ở xứ sở Tây Phương này.  Dĩ nhiên Thầy cũng 
rất quan tâm đến tuổi trẻ, và việc truyền bá Đạo Phật 
cho người tại địa phương.  Điều đó làm tôi rất kính mến 
Thầy như một người tu sĩ trẻ tuổi, với đầy tâm đạo cho 
Phật pháp.

Tại sao hoặc làm thế nào Thầy đã tạo một ảnh hưởng 
tốt đến cuộc sống của bạn?
Vì ở xa, không có nhiều cơ hội gần gũi Thầy, ngoại trừ 
những lần họp GĐPT hoặc thăm viếng. Tuy nhiên tôi 
biết Thầy luôn luôn quan tâm đến tuổi trẻ, đặc biệt là 
tổ chức GĐPT và luôn đặt vấn đề thực tập Phật pháp 
và thiền tập lên hàng đầu.  Lúc nào Thầy cũng khuyến 
khích, thách thức Huynh trưởng GĐPT phải suy tư về 
những cải tiến chương trình sinh hoạt tu học để đưa cho 
được sự thực tập Phật pháp, nhất là thiền tập vào cuộc 
sống.  Những năng lượng của Thầy đã luôn luôn nhắc 
nhở tôi trên đường tu học, thực tập và cố gắng tìm một 
hướng đi mới cho GĐPT và tuổi trẻ.

Chia sẻ một kỷ niệm đẹp về Thầy mà bạn đã trải ng-
hiệm trong thời gian quen biết Thầy.
Tôi biết Thầy rất thích thơ khi Thầy cho phát hành một 
sưu tập những bài thơ hay vào khoảng thập niên 1980. 
Và dĩ nhiên tôi cũng rất mê thơ. Thêm nữa, Thầy thích 
ngâm thơ và tôi cũng biết “cố gắng ngâm thơ”, nên Thầy 
trò có một vài tương đồng đó. Không hiểu tại sao tôi rất 
thích bài Khúc Sinh Ca trong tập thơ đó mà tôi biết Thầy 
cũng rất tâm đắc. Tôi nhớ khi ra tập san Huyền Quang kỷ 
niệm Chu Niên lần thứ 12, tôi có viết một chuyện ngắn 
tựa Bảo Ngọc, dựa trên kinh nghiệm tu học của mình ở 
tu viện Kim Sơn, nói về đời sống chánh niệm, thiền tập, 
vẻ đẹp của hoa đạo.  Sau khi đọc câu chuyện Bảo Ngọc, 
Thầy đã gọi điện thoại cho tôi và góp ý là những bài viết 
có tính cách thực tập như vậy Thầy rất thích và khuyến 
khích tôi nên viết thêm về thể loại đó. Điều đó lại một 
lần nữa chứng tỏ Thầy rất quan tâm về thực tập chánh 
niệm trong đời sống.  Lần sinh hoạt trong khoá hội thảo 
Vạn Hạnh thứ ba, tôi có làm một bài thơ “Nghe giảng 
Pháp Hoa” nhân dịp nghe Hòa Thượng Viện Chủ Trung 
Tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam giảng Kinh Pháp Hoa 
dâng lên Thầy:

Lắng nghe Thầy giảng Pháp Hoa
Thấy trong tâm thức chan hoà yêu thương
Hiểu đời cõi mộng vô thường
Nguyện tình huynh đệ toả hương Lam Hiền

Thầy rất thích vì có tình Lam huynh đệ trong đó.

Theo bạn, Thầy thích ăn những món gì?
Phở Chay

Đặng Văn Thành
Tâm Giác Tâm
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Một kỷ niệm vui hay một mẫu chuyện vui về Thầy.
Chúng tôi có một kỷ niệm vui và ngộ nghĩnh về lần cư 
trú tại Trung Tâm Phật Giáo Hayward với Thầy cùng 
quý bác hôm đó. Buổi tối quý bác xuống bếp định phụ 
Thầy trong việc nấu ăn. Thấy bếp núc quá gọn ghẽ và 
sạch sẽ, quý bác cứ trầm trồ khen ngợi. Lúc đó quý bác 
cần tìm một bao nylon nhưng không thấy. Khi hỏi Thầy, 
hoá ra Thầy đã gói gọn những bao nylon thành những 
viên tròn nhỏ như ngón tay cái, rất gọn, để trong một 
ngăn tủ nhỏ.  Quý bác đã cười to và bảo nhau, phải cẩn 
thận khi sử dụng nhà bếp của Thầy vì Thầy “rất gọn ghẽ 
và ngăn nắp” đấy.

Có một chuyện vui nữa.  Một lần Thầy chia sẻ, tôi không 
nhớ rõ đề tài gì, có lẽ về tình yêu, Thầy chợt đọc hai câu 
thơ:

Nếu biết rằng em đã có chồng
Tôi về cạo tóc thế là xong

Và Thầy hỏi có ai làm tiếp không. Tôi ứng khẩu:

Ngày ngày thiền tập cùng kinh kệ
Chợt thấy tình yêu một chữ không

Lời chúc mừng sinh nhật của bạn đến với Thầy.
Con xin kính chúc Thầy luôn luôn có sức khoẻ dồi dào, 
thân tâm an lạc.  Con cũng nguyện cho những ước 
nguyện cao đẹp của Thầy trong việc hoằng dương Đạo 
Pháp đến với mọi người và mọi loài được thành tựu viên 
mãn.

Hãy dùng một chữ để diễn tả Thầy.
VUI.
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Trước hết, chị xin cảm ơn em đã 
nhớ đến chị và gởi thư mời tham 
gia viết bài cho cuốn Kỷ yếu các em 
sẽ thực hiện để tặng Thầy Từ Lực. 
Chị hưởng ứng thư mời của em vì 
Tình Lam giữa chị em mình nhưng 
không biết có bị Thầy la 
hay không đây. J

Tại sao? Chị có bổn sư 
truyền 5 Giới đầu đời (đã 
viên tịch), 2 y chỉ Sư  (1 
đã viên tịch), Đường Đầu 
Hoà thượng truyền Bồ 
tát Giới (mới viên tịch) 
cùng chư vị Tăng trong 
Giới đàn và cả chư Tăng 
Ni mà chị được học Pháp, 
nghe Pháp v.v.. Những vị 
này đều không bằng lòng 
cho đệ tử tổ chức lễ chúc 
mừng sinh nhật, lễ Thọ 
70 hay 80... Người thì 
dạy: “Đối với người xuất 
gia, tuổi được tính bằng 
hạ lạp, các anh chị mừng sinh nhật 
nào đây?” Người thì bảo: “Người 
xuất gia quý nhất là xuất phiền não 
gia, xuất thế tục gia… muốn được 
giải thoát mọi phiền lụy của thế gian 

mới xuất gia... nay các anh chị lại bày 
thêm ra những phiền hà này nữa để 
làm gì?”  Nên  anh chị em mình chỉ 
dám chúc mừng chư Tăng nhân các 
dịp Phật Đản, Thành Đạo, Vu Lan 
v.v.. mà thôi. J

Nói như vậy không có nghĩa là chị 
không có gì để viết về Thầy Từ Lực, 
vị tu sĩ Phật giáo trẻ tuổi nhất ở Hải 
ngoại mà chị được quen biết qua 
người anh Trưởng Hồng Liên - Phan 

Cảnh Tuân, từ những năm 90 (Chị 
qua Mỹ năm 1992 thì năm 1994 hay 
95 là được đến chùa của Thầy thăm 
anh Tuân, sau này anh Tuân là đệ tử 
xuất gia của Thầy). 

Chư Tăng Ni xuất thân 
từ GĐPT/VN cả ở trong 
nước lẫn hải ngoại xưa nay 
không phải là hiếm có. Từ 
những năm xa xưa 1950 
đã có rất nhiều, như Thầy 
Tâm Thanh, Thầy Minh 
Tâm, Thầy Như Điển, 
Thầy Chơn Thiện, chị Ni 
GĐPT Bắc Việt (tức Sư Bà 
Hải Triều), chị Mười Đà 
Lạt, chị Thoa (Sư Cô Đồng 
Kính), chị Thu Nhi (SC 
Huệ Tâm), chị Hoài Chân 
(SC Tịnh Ngọc) v..v.. thật 
không thể kể hết... nhưng 
hầu hết chư vị xuất gia khi 
đã là một Huynh Trưởng. 
Nói về công hạnh của Thầy 

chị cũng được biết rất ít - và “công” 
ở đây là công ơn của Thầy đối với 
anh chị em (ACE) GĐPT chúng ta 
còn “hạnh” là đức hạnh của Thầy 
trong mắt ACE chúng ta mà thôi, 

Vĩnh Linh thương mến,

Kỷ Niệm
Lá Thư 
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còn những công hạnh khác của 
Thầy thì mình chưa được biết. Tuy 
ở xa nhưng chị cũng biết Thầy rất có 
công trong việc thành lập một số các 
Đơn vị GĐPT cả giáo dưỡng và nuôi 
dưỡng làm cho các Đơn vị ngày càng 
phát triển đi lên…

Ấn tượng đầu tiên khi chị gặp Thầy 
Từ Lực - vị trụ trì, chị được anh Tuân 
giới thiệu - là sự khiêm tốn giản dị 
trong cách tiếp khách, nói chuyện, 
tươi cười vồn vã và nhất là ánh mắt 
trong sáng tươi mát của Thầy hồi đó. 
Thầy rất hiếu khách; đến thăm Chùa 
là được Thầy đem đi tham quan từ 
trong nhà ra ngoài vườn, những tên 
hoa quả được Thầy nhớ rất kỹ; Thầy 
sẵn sàng cho mình cây gì mình thích 
đem về nhà trồng. 

Từ khi được quen biết Thầy chị được 
Thầy gởi chuyển cho đọc những bài 
viết giá trị, những tin tức Phật sự 
quan trọng, những thời khóa biểu 
của các khóa tu học do Thầy tổ chức 
cho các Đơn vị GĐPT sinh hoạt ở 
các Chùa ở San Jose, và các email 
của Thầy khi nào ở dưới cùng cũng 
có câu châm ngôn “Chánh Niệm là 

Trái Tim của Sự Sống”. Sau này chị thấy 
nhiều ACE Huynh trưởng cũng có ghi 
câu ấy dưới email của mình - đọc thì 
nhận ra ngay đó là Phật tử San Jose của 
Thầy Từ Lực và rộng  hơn là Phật  tử 
của Làng Hồng hay của  Sư Ông Làng 
Mai. J  

Chị đã nghĩ về Pháp tự của Thầy: “Từ 
Lực”; Từ đây là Từ Bi hay Từ Trường? 
Sức hút của lòng Từ Bi hay sức hút của 
nam châm? Chị thấy rõ Thầy có sức hút 
mạnh đối với tuổi trẻ, mong là Thầy sẽ 
hướng dẫn tuổi trẻ Phật giáo hải ngoại 
nói chung, tuổi trẻ Phật giáo San Jose 
nói riêng, đi những bước vững vàng trở 
nên những người Phật tử chân chánh, 
đem Đạo Phật vào đời sống nhân gian. 

Ngoài ra, người anh lớn, anh Hồng Liên 
- Phan Cảnh Tuân của chúng ta là đệ tử 
xuất gia của Thầy Từ Lực là một minh 
chứng cho quan niệm rộng rãi và bình 
đẳng của đạo Phật; đó là: “Đi trước  mà 
về sau” hay “đi sau mà đến trước”. Thật 
vậy, anh Tuân vào GĐPT, làm  quen với  
đạo Phật từ khi Thầy Từ Lực chưa sinh 
ra đời. Thế nhưng, nhờ thiện duyên bồ 
đề, Thầy đã sớm xuất gia và thọ giới Sa 
Di với Hoà Thượng Thích Tịnh Từ vào 

năm 1983, là năm anh  Phan Cảnh 
Tuân còn đang ở trong nhà tù thế 
gian (các trại lao động khổ sai của 
Cộng Sản Việt Nam) để rồi sau đó 
trở thành sư phụ xuất gia của anh 
Tuân - là một huynh trưởng lớn 
trong GĐPT chúng ta.   Anh Tuân 
đi trước mà về sau hay Thầy đi sau 
mà đến trước cũng là ý này. 

Như vậy, Thầy không  những chỉ 
có sức hút đối với tuổi trẻ mà còn 
đối với tuổi già nữa đó phải không 
Vĩnh Linh? J 

Cuối thư, qua em, chị xin kính lời 
vấn an Thầy, kính chúc Thầy pháp 
thể khinh an, thân tâm thường tịnh 
để đón một mùa Phật Đản an lạc 
và giải thoát cùng với mùa An Cư 
nhiều lợi lạc.

Chị cũng thương chúc em HAPPY 
VESAK 2642!

Tâm Minh
Vương Thúy Nga
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Within roaring waves and bustling winds
Built of souls restrained by flesh 
Suffering endlessly, pain refresh

Trapped in cycle that endlessly spins

Demons within push and pull
Harming mind, body, and soul
Poisons erupt, taking a stroll
With those means guileful 

To defeat the evils of our being
A task arduous but true

Paths walked by the venerable few
Of which they light a torch freeing

All life from existing
All death from reaping

Văn Andy
GĐPT Hoa Nghiêm

San Diego

Birthday Messages for Thầy
I’m grateful for the guidance and the wisdom 
that was bestowed upon myself and for 
the Buddhist name along with it. With the 
guidance of following the right path as I 
grow up I can never be more sincere with 
my gratitude. Thank you for all of your 
knowledge.

under the Torch 
a place
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(Truyện ngắn 100 chữ)
 

Mặt trời chưa kịp ló dạng, sương mai còn đọng trên lá cây.
Ngước ra khỏi liều, về hướng tây, tôi chỉ thấy một vị Thầy. 
Thân hơi ốm với chiếc áo nâu.  Từ từ bước từng bước.
Thật quá đều!
Như thân tâm của Thầy hòa nhịp vào bước đi.
Thanh tịnh thánh thoát bên núi rừng, trại Seely năm 1993, 
huấn luyện Huynh trưởng sơ cấp.
Lần đầu tiên tôi thấy.
Sự OAI NGHI của bước chân.
Hơn 25 năm sau, tôi không còn nhớ gì nhiều về trại, nhưng 
chỉ có dấu ấn của bước chân Thầy.
 

Văn Sang
5/11/2018

Thầy
bước chân
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hờ sự trợ duyên 
của Huynh trưởng 
Quảng Ý qua email 
mời đóng góp bài 
viết, kỷ niệm, hình 

ảnh về Thượng Tọa Thích Từ Lực, 
để cùng làm cuốn kỷ yếu mừng sinh 
nhật 66 của Thầy như món quà nhỏ 
kính dâng Thầy. Rồi đến ngày 22 
tháng 4 nhận thêm một email của 
Quảng Ý nhắc nhở thời hạn đóng 
góp bài sắp đến. Tôi giật mình, mới 
đây mà đã sắp đến ngày rồi, thôi 
tranh thủ thời gian ngồi xuống viết 
vài lời cảm nhận về Thầy. Mặc dù 
đêm đã khuya, không gian đã trở 
nên yên tĩnh, mọi người đã chìm 
sâu vào trong giấc ngủ, dành lại 
không gian yên tĩnh để cố suy nghĩ 
lại những hình ảnh, những lời nói, 
những cử chỉ và hành động của một 
người Thầy khả kính đối với đàn con 
áo Lam.

Nhớ lại những lần tôi đến chùa Phổ 
Từ lễ Phật, Thầy luôn dâng lời cầu 

nguyện Tam Bảo gia hộ cho toàn thể 
Huynh trưởng và đoàn sinh GĐPT, 
trong giờ Pháp thoại sau cùng lúc 
nào Thầy cũng nhắc đến tuổi trẻ, đặc 
biệt là tập thể áo Lam GĐPT, Thầy 
luôn động viên và khuyến khích phụ 
huynh và quý Phật tử thường xuyên 
lưu tâm đến con em, nhắc nhở, 
hướng dẫn và đưa con em đến Chùa, 
đến với tổ chức GĐPT, mà cụ thể là 
đơn vị GĐPT Chánh Hoà đang sinh 
hoạt tại chùa.

Nhớ lại những lần gặp thầy trong 
những khóa Tu học, trại huấn 
luyện, trại họp bạn, đại hội Huynh 
trưởng... Thầy luôn tạo trong chúng 
ta một không khí trang nghiêm mà 
ấm áp, gần gũi nhưng tôn kính. Tình 
thương của Thầy thật bao la và trang 
trải đều cho tập thể áo Lam chúng 
ta. Thầy luôn hỏi thăm sức khỏe 
những anh chị Huynh trưởng cao 
niên mỗi khi ai đó trong chúng tôi bị 
bệnh. Lúc ấy cho tôi cảm giác Thầy 
chẳng khác gì người cha lành đang 

đôi lời cảm nhận về Thầy

N
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lo lắng cho đàn con thơ. 

Thầy luôn có tấm lòng rộng lượng, Thầy 
luôn cho tôi niềm tin và sự an ổn. Thầy 
luôn tạo mọi điều kiện cho chúng ta học 
và tu. Thầy luôn động viên và an ủi tôi 
khi gặp chướng ngại nên tôi dễ dàng 
vượt qua.  Xin mượn những câu thơ 
“Theo Dấu Chân Thầy” để nói lên một 
chút ân tình đối với Thầy.

Tình thương nghe bao la nơi Thầy ấm áp
Bình an nghe mênh mông tiếng Thầy 
chan hòa
Thầy ơi đã cho con một niềm tin đó
Khi chân lý là chính tâm hoa
Trong vô biên không lời không ý
Nghe thanh thoát niềm tin tràn bờ
Thầy ơi con xin hứa khó khăn không lùi
Theo chân lý con sống an vui
Quay trở về nguồn tâm trong sáng…

Thầy như tàng cây xanh bóng che mát 
cho chúng con, như ngọn đèn trí huệ 
soi sáng nguồn trí thức cho chúng con. 
Thầy là thuyền thanh lương đưa chúng 
con đến bờ mến thương. Tình thương 
của Thầy dành cho chúng con là những 
kỷ niệm đẹp.

Biết rằng với người xuất gia, tuổi đời 
không còn nhiều ý nghĩa như tuổi đạo 
(tuổi hạ, hạ lạp), nhưng con cũng xin 
nhân dịp ngày sinh nhật của Thầy, con 
kính chúc Thầy có nhiều sức khỏe và 
an lạc, thêm một tuổi đời là thêm một 
tuổi đạo. Kính mong Thầy hành trì tinh 
tấn, an nhiên tự tại trước mọi sóng gió 
để chăm sóc vườn Lam chúng con luôn 
thanh tịnh, để thực hiện mục tiêu Đạo 
tràng là hoằng Pháp và giáo dục kiến 
thức Phật học cơ bản cho thế hệ thanh 
thiếu niên và những người mới phát tâm 
tu học. 

Ngôn ngữ không sao nói hết cảm xúc về 
Thầy khả kính của chúng con, mà qua 
bài thơ của Phật tử vô danh để thay cho 
lời kết.  

Thầy tôi xuất gia tu học khi tuổi đời còn 
thơ
Xa mẹ lìa cha, xa xóm làng quê nhà
Đi vào cửa Phật nương pháp mà học tu.
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Thời gian dẫu bao khó nhọc nhưng tấm lòng chẳng đổi thay
Luôn trau dồi từ bi, trí tuệ sáng ngời
Mong sao mai này đem chí nguyện độ sanh.

Ôi tình thương bao la, luôn sống vì muôn người
Luôn sống đời giản dị đơn sơ
Ngày đêm chung lo Phật sự
Còn khuyên dạy chúng con tinh tấn tu học.

Ôi đời Thầy thanh cao, luôn đem chánh pháp trao truyền
Mong cõi đời người người an vui
Nào ngại gian lao khó nhọc
Thầy luôn vì chúng con quên hết mình.

Thầy như gương sáng trong cõi đời cho muôn người rọi soi
Cho dù hôm nay đến ngàn sau này
Tình Thầy không phai mờ trong cõi đời Thầy ơi.

Nam Mô A Di Đà Phật.
Livermore, ngày 1 tháng 5 năm 2018

Quang Ngộ
Đào Duy Hữu
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Từ lúc biết Thầy thuở xa xôi(1)

Lực tòng tâm tưởng nhớ mãi thôi,
Hiu-Tông(2) ghi nhớ năm xuất thế,

Hay-Quát(3) mừng vui tháng nhập đời!

Sáu sáu(4) tuổi đời đã đến nơi,
Bốn năm tiếp đó thất thập rồi! 

Phổ-Từ rộng mở thập phương tụ,
Tín-chủ gần xa mến mộ thôi!

Gia-Đình Phật-Tử khắp nơi nơi,
Trên đất Cờ Hoa  chào đón mời,
Từ-bi, hoan-hỷ, không từ chối,

Tận-tụy, hy-sinh, chẳng buông lơi.

Vài dòng kính cẩn khó cạn lời,
Nguyện cầu ân Phật độ Thầy tôi,

Pháp thân thanh-tịnh trong bể khổ,
Phật-sự viên thành dạ thảnh-thơi.

Thiện Hiền
Dương Xuân Nhơn

Ghi chú :
(1)  Thiện-Hiền lần đầu tiên có duyên gặp Thầy Thích Từ-Lực vào năm 1996,

nhân dịp thăm viếng nguyên cựu huynh-trưởng Hồng-Liên Phan-Cảnh-Tuân,
tức là Thầy Phổ-Hoà, thế phát xuất-gia tại Chùa Phổ-Từ ở Hayward, California.

(2)  Phiên-âm của tên thành-phố Houston , Texas là nơi cư-trú của Thiện-Hiền.
(3)  Phiên-âm của tên thành-phố Hayward, California là nơi xây dựng Chùa Phổ-Từ.
(4)  Số tuổi đời của Thầy Từ-Lực vào năm 2018.

66 Thầy Cố-Vấn Giáo-Hạnh Thích Từ-Lực
Kính Chúc Mừng
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Nếu có hỏi:
Ai là người bình dân, giản dị

Luôn làm việc tận tụy, hết lòng
Bước chân tự tại thong dong

Khiêm cung, đạo hạnh, giàu lòng vị tha.

Ai là người điềm đạm, bao la
Luôn vui vẻ, chan hòa, từ ái
Tâm vững chải, chí miệt mài

Tô Đời, phụng Đạo không nài khó khăn.

Xin thưa rằng:
Thầy Từ Lực, chính Người đây

Phổ Từ tọa chủ, miền tây Hoa Kỳ
Nơi vùng bắc vịnh Ca-Li

Gương tu, đức hạnh lan đi khắp cùng.

Kính mừng tuổi Thầy - Route 66
Ngưỡng chúc Thầy pháp thể khinh an, tuệ đăng 

thường chiếu

Con,
Quảng Tịnh

Nguyễn Chí Thanh

Thầy ban đạo từ nhân phiên họp khoáng đại - Đại Hội Huynh 
Trưởng GĐPT toàn quốc Hoa Kỳ, tổ chức tại Chùa Phổ Từ 
8/2008.

Phổ Từ tọa chủ, miền tây Hoa Kỳ 

Nơi vùng bắc vịnh Ca-Li 

Gương tu, đức hạnh lan đi khắp cùng. 

 

Kính mừng tuổi Thầy - Route 66 

Ngưỡng chúc Thầy pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu 

 

Con, 

Quảng Tịnh 
 

Ngưỡngkính
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ếu hỏi rằng cảm nghĩ 
đầu tiên của con về 
Thầy là gì, thì con liền 
hình dung ra một vị 
Thầy với dáng người 

ốm nhỏ. Xem Thầy như có vẻ yếu 
lắm, nhưng sức lực thì dẻo dai, còn 
gân hơn đám trẻ nhiều. Có một lần 
con ghé Chùa Phổ Từ, từ xa con 
thấy dáng một vị sư ngồi đọc báo 
bên hông của chùa. Nhìn Thầy con 
tự hỏi “sao một vị Thầy ốm nhỏ như 
vậy lại lúc nào cũng có sức làm việc, 

giờ đâu mà Thầy lại lo đủ điều?”. Có 
đôi lúc con thì “take a break” nhưng 
hình như Thầy thì vẫn “non-stop”. 
Đôi khi con hiếu kỳ là Thầy có giờ 
nào gọi là “down time” không nhỉ?. 

Nếu hỏi rằng con kính mến Thầy 
nhất ở chỗ nào, thì đó là sự làm việc 
với đầy nhiệt tâm của Thầy. Không 
những làm việc lúc nào cũng hết 
lòng mà đến những lúc Thầy tham 
gia các sinh hoạt vui nhộn như chơi 
các trò chơi cũng rất hăng say, năng 

động. Qua những việc lớn nhỏ Thầy 
làm, con ý thức được hoài bão cao 
quý của Thầy đối với tuổi trẻ Phật 
Giáo. Thầy luôn đặt niềm tin nơi 
chúng con. Mà niềm tin của Thầy 
là động cơ thúc đẩy chúng con làm 
việc không mệt mỏi. Cần lắm niềm 
tin này. Mỗi khi cơn lười của con 
hiện diện thì điều giúp con vượt qua 
là chỉ cần nghĩ đến Thầy. Hình dáng 
và sự nhiệt tâm của Thầy là tiếng 
chuông thức tỉnh, là tiếng chim gọi 
đàn.

N

nếu hỏi

Rằng...
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Nếu hỏi về một kỷ niệm đẹp về Thầy 
mà con đã trải nghiệm trong thời 
gian quen biết Thầy, thì phải nhớ 
đến ngày mà Thầy làm lễ thọ cấp 
Tín cho con, ngày 30 tháng 8 năm 
2008, tại chùa Phổ Từ, nhân dịp Đại 
Hội Huynh Trưởng toàn quốc kỳ 8. 
Con vẫn giữ cây đèn cầy đêm hôm 
ấy mà Thầy đã truyền đăng cho. Lạ 
thiệt, hôm đó có lẽ là một buổi lễ với 
ít người thọ cấp nhất mà lại là đông 
người chứng minh nhất. Người thọ 
cấp chỉ có anh Quảng Tịnh thọ cấp 

Tấn và con thôi. Mỗi lời dạy của 
Thầy đều bắt đầu bằng “anh Quảng 
Tịnh, chị Diệu Mỹ”. Thật là nhập tâm 
mà cũng thật là vui.

Trong cái duyên may con được học 
từ Thầy qua các sinh hoạt Gia Đình 
Phật Tử và Trại Tỉnh Thức, con 
cũng học được vài tuồng cải lương. 
Cứ mỗi lần xem cải lương thì liền 
mường tượng đến giọng ca của Thầy 
qua tuồng Quan Âm Thị Kính và Thị 
Mầu Lên Chùa. Con cũng hơi mê cải 

lương, nhưng mê thì mê thôi chứ 
không rành âm điệu trầm bỗng. Phải 
chi con ca được một chút thì thế nào 
cũng phải xin thỉnh giáo Thầy. Với 
hơn nữa thể loại cải lương mà con 
hay nghe toàn là mấy tuồng đứt ruột 
như Lan và Điệp, Võ Đông Sơ - Bạch 
Thu Hà… Mong có dịp được Thầy 
tập cho con ca tuồng Thị Mầu hầu có 
thể “song ca” với Thầy cho vui.

Diệu Mỹ
Phạm Trịnh Thụy Nga

 

Trại Tỉnh Thức – Trinity, Texas ngày 17 tháng 8, 2015 

 

Đám tang Cố Hòa Thượng Thích Hạnh Tuấn – Chicago ngày 7 tháng 11, 2015 
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uảng Ý.  Tôi bắt đầu 
làm quen với pháp 
danh mới của mình, 
sau Lễ quy y Tam 
bảo và thọ Ngũ giới 
với Thầy vào tháng 

3 năm 1993, tại Trung Tâm Phật 
Giáo Hayward.  Và cũng từ đó, Thầy 
chỉ gọi tôi bằng Quảng Ý.  Quảng Ý 
trở thành cái tên “thứ hai” của tôi ở 
chùa với quý bác trong đạo tràng.  
Một sự thân thiết, gần gũi, hầu như 
chỉ có thể cảm nhận trong một đại 
gia đình, bắt đầu nảy mầm.

Rồi tôi tập tành làm một đoàn viên 
của Gia Đình Phật Tử Chánh Tâm, 
và tập làm quen với cách viết tên của 
mình kèm với pháp danh, Quảng 
Ý - Huỳnh Vĩnh Linh.  Cái tên giờ 
hơi dài dòng một tí, nhưng đã bắt 
đầu trở nên quen thuộc, như một 
lời nhắc nhở. Năm tháng sau ngày 
tôi quy y Tam bảo, Gia Đình Phật 

Tử Chánh Tâm đã chính thức làm 
Lễ Ra mắt vào ngày 22 tháng 8 năm 
1993.   Thầy tôi đã chứng minh buổi 
Lễ Ra mắt rất là long trọng này.  Đó 
là lần thứ nhất Thầy làm cố vấn Giáo 
hạnh cho Gia đình Phật tử. Sau này, 
Thầy cũng là Cố vấn Giáo hạnh cho 
GĐPT Chánh Đức và GĐPT Chánh 
Hoà.  Ở Hoa Kỳ, hình như Thầy tôi 
đã phá kỷ lục là vị Thầy duy nhất làm 
Cố vấn Giáo hạnh cho cả ba đơn vị 
GĐPT.  Đó là chưa kể thêm việc 
làm Cố vấn Giáo hạnh cho các Ban 
hướng dẫn GĐPT tại Hoa Kỳ.  

Gia đình tôi có duyên với Thầy sau 
khi ông ngoại tôi mất vào năm 1992.  
Qua sự giới thiệu của dì Thảo, bạn 
của má tôi, gia đình tôi tìm về Thầy 
để lo hậu sự cho ngoại.  Trung Tâm 
Phật Giáo Hayward lúc đó là một 
căn nhà nhỏ trên đường Calaroga, 
nằm đối diện với trường Trung học 
Mt. Eden.  Không gian chùa tuy nhỏ 

nhưng rất hợp với tôi vì nó rất là 
thanh thoát Zen và ấm cúng. Mỗi tối 
thứ sáu, sau phần tụng kinh, Thầy 
có một buổi pháp thoại.  Tôi bỗng 
trở nên “ghiền” chùa cũng từ những 
buổi pháp thoại đó.  Thầy tôi rất từ 
tốn, khiêm cung và rất tình cảm, đôi 
khi dễ xúc động đến chảy nước mắt 
khi Thầy giảng pháp hoặc tâm tình 
với đại chúng.  Tính cách của Thầy 
và các bài giảng thiết thực đã giúp 
chuyển hoá tôi và gia đình tôi.  Từ 
năm 1992, gia đình tôi đã tìm được 
một chỗ tựa tâm linh, để hiểu về 
mình, để học làm người tốt hơn cho 
gia đình, cho xã hội.  Má tôi có thêm 
bạn mới từ đạo tràng, người rất tinh 
tấn trong việc tu tập.  Các em tôi 
cũng đã quy y Tam bảo và tham gia 
vào GĐPT Chánh Tâm. 

Tôi đã được nhiều cơ hội cùng làm 
việc với Thầy.  Trước khi có Chúng 
Xuất gia, những buổi lễ lớn được tổ 
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chức ở Weeks Community Center, 
Thầy cho tôi nhiệm vụ làm duy na 
(giữ chuông).  Bàn thờ được thiết 
kế ở chính giữa sân khấu, với duy 
na và duyệt chúng đứng hai bên bàn 
thờ trong các buổi lễ. Lúc ấy tôi còn 
để tóc khá dài với kiểu tóc che phía 
bên trái của khuôn mặt, cho nên 
khi làm lễ và chụp hình, ít khi thấy 
được khuôn mặt tôi, nhất là khi tôi 
quên vén tóc qua tai.  Thầy đã để ý 
và nhắc nhở tôi vén tóc nhưng đệ tử 
vẫn thỉnh thoảng thiếu chánh niệm 
và… quên mất. Thầy chu đáo vậy đó.  
Trong thời gian 2005 - 2008 khi tôi 
giữ chức vụ Liên đoàn trưởng của 
Chánh Tâm, tôi đã gặp nhiều khó 
khăn liên quan đến vấn đề tổ chức 
GĐPT bị phân hoá.  Với sự hỗ trợ 
tinh thần, và sự Hiểu và Thương của 
Thầy, tôi đã cùng Ban huynh trưởng 
lèo lái để vượt qua khó khăn và đã 
giữ Chánh Tâm thành một khối 

không bị chia rẽ.  Chánh Tâm vẫn là 
một khối cho đến ngày hôm nay.  

Ngoài những sinh hoạt liên quan 
đến Chùa và GĐPT, Thầy cũng luôn 
có mặt cho tôi và gia đình tôi.  Năm 
2012, có anh chàng người Mỹ muốn 
rước tôi về làm vợ, Thầy đã hoan hỷ 
làm chủ lễ cho buổi Lễ Hằng thuận 
và dự tiệc cưới sau đó.  Tôi thật là 
may mắn được sự có mặt của Thầy 
trong ngày trọng đại của mình.  
Chàng của tôi thì rất tự nhiên, mỗi 
khi gặp Thầy thì chàng giơ tay chào 
“hello” mặc dầu vợ đã nhắc trước 
là nên chấp hai tay xá Thầy.  Thầy 
cười và cũng đã có lần giơ tay chào 
“hello” lại với chàng.  Chàng thích 
thú ra phết.  Hiểu và Thương là nhất 
của Thầy tôi đó.  Năm 2017, Thầy 
lại có mặt cho gia đình tôi, đã chủ lễ 
buổi Lễ Hằng thuận của em trai tôi 

ở Oakland.  Gia đình tôi rất trân quý 
những kỷ niệm đẹp đó. 

Thấm thoát đã hơn 26 năm từ ngày 
được Thầy gieo duyên, giúp tôi quy 
y Tam bảo và thọ Ngũ giới, bắt đầu 
con đường chuyển hoá với “Quảng 
Ý”.  Hơn một phần tư thế kỷ được 
tu học với Thầy, đủ để biết rằng 
mình rất may mắn được cơ hội này.  
Chân thành tri ân Thầy.  Happy 
Continuation Day, dearest Thầy. 

Tôi nhớ có lần Thầy đã tâm sự trong 
lúc Thầy đang phải đối đầu với nhiều 
khó khăn.  Thầy đã nói, đôi khi Thầy 
chỉ cần nghe một câu “I support 
you” là đủ cho Thầy có nghị lực để 
tiếp tục.  Thầy ơi, I always support 
you! 

Quảng Ý
Huỳnh Vĩnh Linh
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ơn 26 năm trước, 
Huệ Ngọc đã có dịp 
gặp Thầy Từ Lực khi 
mới đến sinh hoạt với 
GĐPT Chánh Tâm, 

hình ảnh của Thầy luôn nối liền với 
hình tượng giấy Đức Bổn Sư Thích 
Ca Mâu Ni ở chánh điện Trung tâm 
Phật giáo Hayward: bình dân, chất 
phác nhưng rất trang nhã và hiền từ. 
Thầy trở thành vị Bổn sư khả kính 
của Huệ Ngọc, luôn tưới hoa tâm bồ 
đề để tinh tấn tu học qua những lớp 
tập sự xuất gia với quý sư cô, sư chú. 
Thầy là người cha tinh thần đối với 
Huệ Ngọc, từ những bước đầu tới 
sinh hoạt với Chánh Tâm tới những 
khoá tập sự xuất gia tại chùa. Mỗi 
khi Huệ Ngọc có những thử thách 
trong cuộc sống, thắc mắc trong việc 
tu học; Thầy là người đầu tiên, Huệ 
Ngọc tìm tới để học hỏi. 

Trong khi Nguyên Bảo, lúc mới qua 
Mỹ, bận lo ổn định cuộc sống, lo học 
hành mau để ra phụ giúp gia đình, 
không có thời gian tìm chùa đi sinh 
hoạt như hồi ở Việt nam. Đến khi 
tạm ổn định, mới đi làm, bắt đầu 
tìm kiếm nơi sinh hoạt, tiếp tục nuôi 
dưỡng cuộc sống tâm linh của mình. 

Nhớ lại, có lẽ lần đầu tiên gặp mặt 
Thầy Từ Lực ở nhà chú Loan, cựu 
Liên Đoàn Trưởng GĐPT Chánh 
Tâm vào một buổi sinh hoạt cuối 
năm 1996. Dáng người mảnh khảnh, 
gầy, giọng nói nhẹ nhàng, vui vẻ và 
luôn ân cần hỏi thăm mọi người, đó 
là hình ảnh của Thầy Từ Lực hơn 20 
năm trước. Đó cũng là lần đầu tôi 
được nghe tên “Cố vấn giáo hạnh” 
của Chánh Tâm, mọi người gọi Thầy 
như vậy. 

Thầy luôn có mặt trong mọi sinh 
hoạt của Chánh Tâm từ những lần 
gặp mặt thân tình tới buổi họp Ban 
huynh trưởng, các buổi học Phật 
Pháp, các Lễ lược quan trọng của 
đơn vị, Miền hay Trung Ương.  Ở 
đâu, lúc nào, Thầy cũng dành trọn 
tấm lòng hướng dẫn, chia sẻ và nhắc 
nhở những bài học Phật giáo rất 
thực tế, chân tình và gần gũi. Đặc 
biệt Thầy lúc nào cũng quan tâm và 
lo lắng hết lòng cho đoàn sinh cho 
thế hệ trẻ tương lai. Mỗi buổi Lễ 
Thầy đều có phần nói chuyện ngắn 
gọn với các em, rồi cho các em đi 
ra sinh hoạt. Thầy năm nào cũng 
hỏi thăm tặng quà ra trường trong 
dịp lễ Tân khoa cho các đoàn sinh 
ra trường trung học và đại học, cho 
dù nhiều em đã không còn sinh hoạt 
thường xuyên. 

H

Sâu Đậm
ân tình
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Thầy sống rất giản dị nhưng có 
những tâm nguyện phụng sự đạo 
Pháp rất rộng lớn. Thân Thầy mãnh 
khảnh nhưng Thầy có một ý chí kiên 
cường, dũng mãnh, sẵn sàng xăng tay 
áo làm mọi Phật sự lớn nhỏ. Thầy rất 
hoà đồng, liên lạc rộng rãi, kết thân 
với nhiều tôn giáo khác nhau. Thầy 
không chỉ là người “cố vấn”, mà là 
người Thầy, người Anh, người Cha 
lo lắng, chuẩn bị hành trang tinh 
thần cho mọi người từ đoàn sinh tới 
Huynh trưởng, có một nền tảng đạo 
đức Phật giáo vững vàng. Cuộc sống 
và hành xử của Thầy là tấm gương 
đức hạnh cho mọi người thấy và noi 
theo. “Đúng giờ” là bài học mà Thầy 
đã làm gương mẫu cho mọi người 
noi theo.  Đức hạnh của Thầy thể 
hiện qua lời nói và việc làm.  Thầy đã 
làm tôi hiểu được ý nghĩa và trách 
nhiệm của “cố vấn giáo hạnh” là gì. 

Thật là duyên lành và có phước khi 
tiếp tục gần gũi với Phật giáo, được 
học hành và được sự hướng dẫn của 
người Thầy kính mến,  và được sinh 
hoạt với thanh thiếu niên GĐPT 
Chánh Tâm như là gia đình thứ hai 
của mình tại Mỹ.  

Đối với gia đình nhỏ chúng tôi, 
có nhiều duyên phước ân tình sâu 
đậm với Thầy.  Thầy là người chứng 
minh và khuyến tấn với những đạo 
từ thân tình sâu sắc trong ngày cưới 
Nguyên Bảo và Huệ Ngọc, trước sự 
hiện diện của toàn thể GĐPT Chánh 
Tâm. Thầy có mặt trong lúc vui cũng 
như phút đau buồn nhất trong đời. 
Thầy đã có mặt tại bịnh viện ở San 
Francisco để viếng thăm, tụng kinh 
cầu an cho ba của Huệ Ngọc, khi 
đang hấp hối. Thầy đã an ủi và chủ 
lễ cho Lễ Tang. Sự có mặt của Thầy 

là niềm an ủi động viên vô giá lúc 
ba Huệ Ngọc, và ba Nguyên Bảo qua 
đời. Năm tháng qua mau, nhưng 
hình ảnh, giọng nói của Thầy luôn là 
hành trang tinh thần cho Huệ Ngọc 
và Nguyên Bảo trong cuộc sống, đây 
là duyên phước lành mà gia đình 
chúng con tri ân suốt đời. Thầy là 
tấm gương sống cho hai chữ “giáo 
hạnh”

 Nguyên Bảo & Huệ Ngọc
Hayward 2018
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Thầy

KÍNH MỪNG
SINH NHẬT

THỨ 66
CỦA

Tâm Thầy: Biển cả mênh mông!
Trí Thầy: Sông rộng bao vòng thế gian.

Tôn sư, trọng đạo, thương trò,
lòng luôn cầu tiến, gương soi cho đời.

                   

Trong ngày Hội ngộ Áo Lam năm 2000 do Đoàn CHT&ĐS 
SJ tổ chức.

Với Liên Đoàn CHT Nam Cali.

Trong ngày Lễ Hiệp Kỵ tại Miền Bắc California năm 2017
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Đoàn Cựu Huynh Trưởng &
Đoàn Sinh/GĐPT

Như Minh
Ngô Tấn Cúc

Chơn Thành
Vũ Cẩm Nhung

Nguyên Cung
Đỗ Đức Thiện

Đồng Hoa
Nguyễn Thị Vinh

Nguyên Nghi
Đặng Ngọc Lễ

Minh Khánh
Nguyễn Kim Thành

Nguyên Đạo
Trương Thị Châu

Tâm Bình
Đoàn văn Tư

Tâm Nghĩa
Lê Viết Đắc                                

Tâm Liên
Lê Thị Thúy Hồng

Minh Nghiệp
Nguyễn Thế Đức

Tâm Nguyện
Phạm Minh Châu

Diệu Hòa
Nguyễn Kim Hiền

Tâm Thơ
Lê Công Thơ

Tâm Thắng
Hoàng Phùng

Quảng Diệu
Nguyệt Trương Thị Nga

Chánh Quán Nghiêm
Lê văn Lộc

Chơn Niệm Trang
Nguyễn Ngọc Điệp

Nguyên Mậu
Nguyễn Đắc Tú

Đồng Hậu
Nguyễn Thị Lệ Hiền

Diệu Bình
Lê Thanh Xuân

Quảng Như
Trần Kim Đôn

Viên Dương
Trần Kim Chi

Từ Thanh Lương
Nguyễn Thị Mậu Quế

Nguyên Thông
Nguyễn Thị Ngọc

Nguyên Phụng
Hoàng Quy

Quảng Minh
Lê văn Hiến

Quảng Liệu
Lê văn Nghiên

Nguyên Hảo
Mai Thị Đãi

Đồng Di
Trần Thị Tâm

Đồng Tuệ
Đặng Âu

Chúc Hương
Huỳnh Lệ Xuân

Diệu Linh
Nguyễn Thị Linh Chi

Tâm Đại
Phan Tiến Bé

Chúc Phú
Đoàn Thị Sương

Giác Chính
Nguyễn Nhâm

Nhuận Hoa
Lê Kim Liên

Nguyên Hảo
Võ Thị Hoa

Nguyên Đoàn
Nguyễn Trực

Chiếu Nhàn
Văn Ngọc Thanh

Quảng Diệu Hiền
Nguyễn Thị Ngọc Huệ

Liên Vân
Nguyễn Thanh Vân

Tâm Nhân
Nguyễn Thị Cúc

Tâm Linh
Nguyễn Đình Dũng

Quảng Phước
Đặng Nam

Tâm Huệ
Lê Bách Yến

Quảng Nhẫn
Trương Công Hảo

Tâm Liên
Nguyễn Hoa Nancy

Thanh Danh
Lâm Bích Thuận

Nguyên Bảo
Tống Hồng Đính

Quảng Thành
Nguyễn quang Đan

Diệu Nguyệt
Nguyễn Thị Hằng

San Jose
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Phổ Từ
Kính tặng Thầy Thích Từ Lực và các

GĐPT Chánh Hòa, Chánh Tâm, Chánh Đức

một thoáng 

Hò Nam Bộ
Hò ơi...
Ai về thăm vùng Hayward
Xin dừng chân thăm viếng cảnh chùa
Phổ Từ trang nhả muôn phần
Thầy đây trò đó...
Hò ơi...
Thầy đây trò đó...
Mõ sớm chuông chiều đồng tu

Vọng Cổ
(câu 1)
Về thăm lại Hayward sau nhiều năm xa cách, 
mái chùa cũ ngày xưa nay thành ngôi chánh 
điện huy... hoàng. Thầy vẫn còn đây mõ sớm 
chuông chiều; phật tử khắp nơi tụ về tu học, 
sáng sớm ngồi Thiền, chiều tối tụng kinh.  Bóng 
sư hiền hòa sớm chiều quét lá, ấm lòng kẻ tha 
hương hình ảnh Tăng già. Quanh cảnh chùa 
ngày nay cây lá sum sê, có cội Bồ Đề rì rào vui 
trong gió...

(câu 2)
Nhớ năm xưa, Thầy về trú xứ - Thầy đội nắng 
đội mưa thương mãi mái chùa… nghèo 
Phật tử khắp nơi chẳng quản ngại xa gần
Mỗi đêm giao thừa hàng trăm Phật tử, nhường 
chỗ cho nhau, trong chánh điện chật như nem.
Dù chật hẹp, nhưng cổng chùa rộng mở bao la, 
cho bao thế hệ bà con lui tới. 
Đạo tràng Phật tử trong vùng lòng phơi phới, 
chăm lo chùa, và mở rộng khuôn viên...

Hát Lối
Bao mùa mưa nắng không kể xiết
Góp gạch xây chùa, rạng tông môn
Bà con Phật tử đồng lòng
Đạo tràng hoan hỷ chờ mong khánh thành

Ngâm Thơ
Mái chùa che chở hồn dân tộc
Nếp sống muôn đời của tổ tông
Hẹn nhau giữa bến sông sâu
Giũ tay áo rộng qua cầu tử sinh

Vọng Cổ
(câu 5)
Anh chị em ơi, hãy chung sức chung tay trong 
tình Lam thân ái… vì đạo pháp tương lai đâu 
ngại chi vạn dặm đường… dài 
Dù có chông gai sóng gió thuyền đời
Để mỗi chủ nhật hàng tuần nghe thêm nhiều 
tiếng,  ê a bằng bằng trắc trắc - con trẻ học vần 
thương quá đi thôi. 
Huynh Trưởng Phụ huynh cùng chăm sóc các 
em, hoan hỷ cùng tu một lòng vì Đạo,
trong chiếc áo Lam hiền hòa từ ái, cho trọn tình 
thương  thắm đượm nghĩa đạo đời.  

Vọng Cổ
(câu 6)
Giao thừa năm nay, ta quay quần lễ Phật, chào 
đón mùa xuân sang trong cảnh chùa ấm áp, xin 
ghi nhớ công ơn quý bác, một dạ kiên tâm suốt 
mười mấy năm... dài.

Tiết kiệm chi tiêu, nguyện góp sức xây chùa. 
Cơm gây quỹ nhiều lần ai cũng ngán, vì xây 
chùa nên bấm bụng bấm gan. Cay đắng tiếng 
đời ra vô trăm lối, luôn tinh tấn một lòng vì 
Đạo pháp tương lai.

Ngâm Thơ
Giờ đây chùa mới đã xong
Niềm vui hoan hỷ trong lòng bà con
Phật Đà chứng tấm lòng son
Mái chùa đứng vững như hồn nước non.

Biên soạn,
Nguyên Túc
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Chúng con xin tặng Thầy bài thơ Người Làm Vườn 
của Rabindranath Tagore - mà trong đó, Thầy là hình 
ảnh một vị sư chăm sóc khu vườn Lam bằng cả cuộc 
đời mình. 

Là ai? Người đang đọc những vần
thơ từ trăm năm trước 
Ta chẳng gởi được cho người một cành hoa
của mùa Xuân trù phú, 
một nét mây vàng, rượm cuối chân trời 
Hãy mở cửa ra và nhìn xa hơn nữa 

Từ vườn hoa đời người đang nở rộ 
Rồi Xin góp nhặt dư hương của hoa tàn trăm năm cũ 
Nghe trong tim vào một sáng mùa Xuân hát bài hoan 
ca tràn nhịp sống gởi tiếng lòng vượt tiếp cả trăm 
năm...

The Gardener 85 poem by Rabindranath Tagore best 
describes Thầy, who is the caretaker of the VBYA 
garden with all his heart. 

Who are you, reader, reading my poems
an hundred years hence? 
I cannot send you one single flower from
this wealth of the spring, 
one single streak of gold from yonder clouds. 
Open your doors and look abroad. 

From your blossoming garden gather fragrant 
memories of the vanished flowers of an hundred years 
before. 
In the joy of your heart may you feel the living joy that 
sang one spring morning, 
sending its glad voice across a hundred years.

Gardener 85The
Nguyên Túc chuyển ngữ
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Like most immigrant families growing 
up in the United States, I was a 
confused, angry, and conflicted child 
trying to navigate between two cultures 
as a kid. I would constantly find myself 
getting into trouble and struggling 
to understand my place in the world. 
However, as I got older, I started to turn 
to Buddhism for guidance and started 
to calm my mind. And all of this is 
because of GĐPT and you.

Two things that helped shape me into 
the person I am today are GĐPT and 
you, Thầy. For example, my fondest 
and most impactful memory of you 
occurred when I was a kid. After each 
lễ or praying ceremony, you would give 
lectures or talks about topics related 
Buddhism. At first, I would be like, “Is it time to eat 
yet?” However, on that fateful day, I remember hearing 
you speak on a topic that struck the core of the sangha. 
I remember vividly you breaking down and seeing the 

pain in your eyes as tears rolled down 
your cheeks. The silence in the room 
was deafening.

The whole sangha started to cry. I 
even cried! At that moment, I realized 
something. As a kid, society conditioned 
you to be tough and taught you that 
“only girls cried.” However, when I saw 
the compassion and love in your eyes as 
you spoke, I understood.

Thầy, thank you for everything you have 
done for GĐPT, our community, and 
society as a whole. You are the shining 
light that continues to guide us on the 
right path each and every day, and we 
are truly blessed to have you in our lives. 
Lastly, a very special thank you from a 

once confused and angry kid that just needed someone 
to look up to. Happy Birthday Thầy!

Quang An
Đào Công Bình

  

Thầy, you are the best!
Your light shines on all of us.

Happy Birthday Thầy!

Thầy
haiku for you, 

Dear Thầy,

147 Kỷ Yếu 66 Năm



“S
ức

 M
ạn

h 
Củ

a 
Lò

ng
 T

ừ”
N

gu
yễ

n 
H

uy
 

Celebrating 66 Years 148



ngày xưa thân ái 

Fond Memories

149 Kỷ Yếu 66 Năm



Celebrating 66 Years 150



151 Kỷ Yếu 66 Năm



Celebrating 66 Years 152



153 Kỷ Yếu 66 Năm



Celebrating 66 Years 154



66
Kỷ Yếu

Việc thực hiện tập kỷ yếu đã là một trải nghiệm đặc biệt 
cho Ban biên tập.  Thật tuyệt vời khi được đọc những 
tâm tình, những lá thư, bài viết với muôn vàn ưu ái mà 
quý Tăng Ni, quý đạo hữu, quý thân hữu, và quý anh chị 
em Gia Đình Phật Tử đã trao về người Thầy khả kính. 

Như một lời nhắc nhở sống động nhất, những bài viết đã 
cho chúng ta thấy cách hành trì, cách sống của Thầy đã 
giúp xoa dịu nhiều niềm đau, đã mang đến niềm vui và 
niềm tin, và đã nối kết người và người, với tình thương 
và sự cảm thông.  Như anh Phạm Khanh đã chia sẻ trong 
phần 2, bài “Con Đường Vạn Dặm”, nhờ được kêu gọi 
gởi bài viết cho kỷ yếu, mà một người bạn đạo của anh, 
Quảng Thành, đã nhớ về anh khi lục lại những tấm ảnh 
cũ hơn 10 năm trước, và đã tìm cách để liên lạc anh, nối 
lại tình thân.  Đó, Xa lộ “66” của Thầy đã và đang làm 
nhiệm vụ nối kết. 

Chân thành cám ơn quý Thầy, Sư cô, quý thân hữu của 
Thầy, và quý anh chị em Gia Đình Phật Tử đã sốt sắng 
đóng góp bài vở, hình ảnh cho kỷ yếu và đã yểm trợ tinh 
thần lẫn vật chất.  Đặc biệt cám ơn: anh Nhi và chị Vân 
đã cho mượn nhà làm “tòa soạn” của Ban biên tập, và 
anh Bình và anh Dũng đã điểm tô trình bày kỷ yếu với 
cả tài năng và tấm lòng.  

Chúng con thành kính tri ân Thầy đã hoan hỷ chấp 
thuận và yểm trợ tinh thần lẫn vật chất để chúng con kết 
tập kỷ yếu.  

Mặc dầu đã rất cố gắng nhưng chắc chắn tập kỷ yếu vẫn 
còn nhiều sai sót, kính mong quý đọc giả niệm tình tha 
thứ cho. 

Thay mặt Ban Biên Tập
Quảng Ý

Huỳnh Vĩnh Linh
Hayward, California

2018

Lời Kết
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The makings of this special publication has been a very 
memorable experience for the publication team.  We 
were in awe to witness and read the outpouring of love 
and affection for Thầy from many. 

Thầy’s ways of life, as told by those who have known 
him, show us how he has helped to lessen pains, brought 
happiness and hope to people, and connected people 
to love and understanding.  As Khanh Pham shared in 
his piece “Con Đường Vạn Dặm” in section two, an old 
friend, Quảng Thành, reached out and connected with 
him when during his process of finding old photos and 
writing for Thầy, he came across Khanh’s photos over 
20 years ago. Thus, Thầy’s own “Route 66” has been and 
continued to do its work of connecting.

We would like to wholeheartedly and respectfully 
thank all monastics, Thầy’s colleagues and friends, and 
members of the Vietnamese Buddhist Youth Association 
(VBYA) for your enthusiasm and contribution of 
writings and photos to this publication.  We would also 
like to thank Nhi and Vân for their generosity, the use 
of their house as the publication team’s headquarters, 
and Bình and Dũng for their creativity and mastery in 
completing layout of this entire publication! 

We especially appreciate and thank Thầy for his flexibility 
and willingness to let us produce this special publication 
as a gift for his Continuation. 

While we are enthusiastic in the making of this book, 
we also recognize that we are not experts in this field.  
Hence, please pardon us for all unintended errors and 
mistakes.  Thank you.

On behalf of the Publication Team
Quảng Ý

Huỳnh Vĩnh Linh
Hayward, California

2018

Epilogue
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