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Chủ nhật, ngày 8 tháng 9 năm 2019, lễ giỗ lần thứ 18 Sư Ông Thích Đồng Thiện được long 
trọng tổ chức tại chùa Quang Thiện, thành phố Ontario, miềm nam California.

Sư Ông Đồng Thiện là Đệ nhất Trụ Trì Tu Viện Nguyên Thiều và cũng là vị Bổn Sư dạy dỗ, 
nuôi nấng quí thầy Minh Dung, Đồng Viên và Đồng Hưng. Sư Ông viên tịch ngày 19 tháng 
9 năm 2001 (nhằm ngày 3 tháng 8 năm Tân Tỵ).

 
 Buổi sáng mùa hè miền nam Cali nắng ban mai tỏa nhẹ trên những hàng cây cổ thụ dọc 
theo đường  “E ” nơi có ngôi chùa Quang Thiện hiền hòa thanh tịnh nép mình ở góc đường.  Phật 
tử đến dự lễ trong màu áo lam nhẹ nhàng chào nhau bằng cử chỉ khiêm cung của người con Phật. 
Ban trai soạn đã có mặt từ sớm tinh mơ chuẩn bị cho buổi lễ giỗ và trai đường. Trong sân trước 
của chùa đã vàng rực những tấm y.

 Đúng 10 giờ sáng chư Tăng và Phật tử tề tựu đông đủ tại sân sau chùa Quang Thiện nơi có 
tượng Đức Phật Thích Ca Niết Bàn và hai cây bồ đề cao lớn đang phủ bóng từ bi che chở cho đàn 
con Phật. 

 Dẫn đầu đoàn chư Tăng tiến về lễ đài là Hòa Thượng Thích Bửu Lợi, kế đó là Hòa Thượng 
trụ trì Thích Minh Dung cùng  chư Tăng đến từ các nơi khác, trong đó có 1 vị đến từ Việt Nam.  
Sau phần đảnh lễ Tam Bảo trang nghiêm long trọng là phần đọc tiểu sử Sư Ông Thích Đồng 
Thiện. Một cuộc đời 80 năm tu học, hành đạo và đức độ của Sư Ông không thể gói gọn được trong 
vài phút. Tuy nhiên qua những nét sơ lược về tiểu sử của Sư Ông đủ để Phật tử chúng tôi lắng lòng 
cảm niệm đến công đức hy sinh vì Đạo và thành tâm đảnh lễ Sư Ông trong sự trang nghiêm kính 
trọng.

 Thầy Đồng Hưng và thầy Đồng Viên chia sẽ những kỷ niệm đã có với Sư Ông khi Ngài 
còn tại thế và hai thầy khi đó còn rất trẻ. Theo lời các thầy kể lại Sư Ông rất thương các chú tiểu ở 
chùa. Sư Ông hay kể chuyện đời xưa cho các chú tiểu nghe; Tuy nhiên một trong những kỷ niệm 
Thầy Đồng Viên kể về Sư Ông là câu nói “bất hủ” của Ngài: “Coi chừng cây gậy của tau nhe 
bây!”  Nghe câu này mọi người có mặt đều cười và nghĩ cái cây gậy đó chắc cũng không lạ gì đối 
với các chú tiểu như thầy Đồng Viên, vì khi đó thầy Đồng Viên mới 14 tuổi đang học lớp 7.
 
 Sau lời chia sẽ của thầy Đồng Hưng và thầy Đồng Viên là lời tâm tình của Hòa Thượng 
Thích Minh Dung dành cho sư phụ đức độ đáng kính của ôn. Hòa Thượng Minh Dung nói rằng 
do phước báo nhiều đời nên ôn mới có được sự chăm sóc của vị ân sư là cố Sư Ông Thích Đồng 
Thiện. Chỉ một lời ngắn gọn như vậy đủ để các chư tăng và Phật tử có mặt cảm nhận được lòng 
tôn kính của Hòa Thượng Minh Dung đối với Sư Ông.

 Trong tâm tình chia sẽ về Sư Ông Thích Đồng Thiện, Hòa Thượng Minh Dung có nhắc đến  
bài viết về hình ảnh một con gà mẹ giang đôi cánh che chở cho 5 gà con dưới là cơn mưa mà Hòa 
Thượng  đã xem trên báo Los Angles Times năm 1988. Đối với  Hòa Thượng Minh Dung hình 
ảnh con gà đó chính là hình ảnh của Hòa Thượng Bổn Sư Thích Đồng Thiện đới với tăng chúng 
mà Sư Ông đã nuôi dưỡng bảo bọc trong suốt cuộc đời của Người.
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 Tâm tình của Hòa thượng Minh Dung nghẹn ngào hơn khi nhắc về lối sống đơn giản liêm 
khiết của Sư Ông. Vào ngày giỗ của mẹ Sư Ông, Người không cho đệ tử dùng của Tam Bảo để 
lo bữa giỗ đạm bạc cúng mẹ, Người chỉ xin đại chúng tụng một thời kinh cho mẹ Ngài.  Nói đến 
đây giọng nói của Hòa Thượng Minh Dung chùng xuống, phải mất vài giây sau Ôn mới kềm lại 
được cảm xúc của mình. 

 Ôn Minh Dung kể lại rằng vào năm 1977, Sư Ông Thích Đồng Thiện lâm cơn bệnh nặng 
tưởng chừng không qua khỏi, Ngài cho gọi các đệ tử đến dặn dò sau khi viên tịch chỉ giữ xác của 
Người trong 8 tiếng, sau đó đừng dùng hòm hay vải liệm mà hãy chôn cất Người dưới một gốc 
cây để thân xác Người có thể làm cho một thân cây của tu viện được tươi tốt.

 Những lời cuối Hòa Thượng Minh Dung nhắn gởi đến các chư tăng và Phật tử lòng thành 
kính tưởng nhớ đến người đã khuất vào ngày giỗ kỵ. Sự tưởng nhớ này xuất phát và hình thành 
từ trong tâm thức mang tính hoài niệm chân thành chứ không phải là những món cao sang chúng 
ta bày trên bàn cúng. Điều quan trọng nhất của sự tưởng nhớ càng không tùy thuộc vào hình thức 
buổi lễ giỗ kỵ với những món cao sang quý hiếm mà ở tấm lòng người sống còn khắc ghi và thực 
hiện  những điều người mất hoài mong. 

 Dĩa khoai lang khoai mì luộc trên bàn cúng Sư Ông đã khiến tôi xúc động khi nhớ đến lời 
chia sẽ của thầy Đồng Viên. Khi còn tại thế Sư Ông rất thích món khoai lang, khoai mì luộc. Và 
hôm nay, sau 18 năm rời xa dương thế, mỗi năm giỗ kỵ của Sư Ông món ăn dân giả đơn sơ này 
lại được dâng lên để tưởng nhớ Người. Món ăn của quê hương, món ăn  của hồn dân tộc, món ăn 
nghèo và thanh đạm đã nuôi dưỡng bao người dân Việt Nam qua những cơn nguy khó. 

 Nhón tay xin Ôn Minh Dung 1 khoanh khoai mì luộc, tôi lặng lẽ rời chùa Quang Thiện với 
tâm tình của người đệ tử vừa cảm nhận được năng lượng từ bi và nếp sống khiêm nhu từ vị Sư Tổ 
đáng kính. Lòng tôi thấy bình yên nhẹ nhàng tựa như những nhánh lá bồ đề xanh tươi kia đang 
được hòa quyện cùng khí trời cùng lời kinh và lời Phật dạy tại ngôi chùa Quang Thiện yêu thương 
này.

A Di Đà Phật
Thảo Nguyên

Ngày 9 tháng 9 năm 2019
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