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Xì dầu mở hãng nuôi tăng chúng  
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Hòa Thượng Luật Sư Thích Đỗng Minh 
(1927–2005) 



Nhớ Đỗng Minh! 

Đỗng Minh từ thuở cách Thiền Lâm  
Tháng đợi ngày trông ruột tợ vầm 

Luống tuổi già nua nhớ tử đệ 
Nào ngờ ngóng mãi mãi biệt tăm  
Vào ra ngơ ngẩn ngày mòn mỏi  

Lui tới bơ phờ há lệ khâm 
Gẫm lại đạo đời âu cũng thế  

Chim non đủ cánh biệt xa xăm.  
Hòa Thượng Thích Huyền Tân 





TIỂU SỬ 
HÒA THƯỢNG LUẬT SƯ 

THÍCH ĐỖNG MINH 
(1927–2005) 

- Nguyên Phó đại diện Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất 
miền Khuông Việt.  

- Nguyên Vụ Trưởng Phật học vụ thuộc Tổng vụ Giáo dục Giáo 
Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.  

- Nguyên Phó Viện Trưởng điều hành Viện Cao Đẳng Phật Học 
Hải Đức.  

- Nguyên Giám học Viện Cao Đẳng Phật Học Hải Đức Nha 
Trang-Khánh Hòa.  

- Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam.  

- Trưởng Ban Phiên dịch “Pháp Tạng Phật Giáo Việt Nam” Nha 
Trang-Khánh Hòa.  

 

òa thượng húy Đỗ Châu Lân, pháp danh Thị Khai, tự 
Hạnh Huệ, hiệu Thích Đỗng Minh. Hòa Thượng sinh 

năm 1927 (Đinh mão), tại thôn Quan Quang, xã Nhơn Khánh, 
H 



16 | NHIỀU TÁC GIẢ - HOA ĐÀM kết tập 

 

huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định. Ngài xuất thân từ một gia 
đình sùng mộ Phật pháp.  

Thân phụ Ngài là cụ ông: Đỗ Hoạch Thân mẫu Ngài là cụ bà: 
Trần Thị Tú 

Hòa Thượng là con trai thứ tư, gia đình Ngài gồm có năm 
người con, hai trai ba gái. Hòa Thượng Thích Đỗng Quán là 
con trai thứ ba.  

- Năm 1940, Ngài theo Đại Sư Chơn Quang thế phát tại chùa 
Khánh Vân, thôn Văn Quang, xã Phước Quang, huyện Tuy 
Phước, tỉnh Bình Định.  

- Năm 1943, Ngài thọ Sa di tại Đại Giới Đàn Long Khánh. Kế 
đó, Thầy Quảng Hạnh đưa Ngài vào Phan Rang cho Ngài đầu 
sư Ngài Trí Thắng chùa Thiên Hưng, Phan Rang. Sau đó, Hòa 
Thượng Thiên Hưng cho Hòa Thượng đầu sư với ngài Huyền 
Tân trụ trì chùa Thiền Lâm, Đắc Nhơn, Phan Rang làm đệ tử, 
truyền dạy Kinh, Luật, Luận...  

- Năm 1947 (lúc đó Ngài 19 tuổi), Ngài thọ Đại giới tại Đại 
Giới Đàn chùa Thiên Đức, Bình Định, do Ngài Huệ Chiếu làm 
Đàn Đầu và Hòa Thượng Phước Huệ chùa Thập Tháp chứng 
minh. Vì thiếu tuổi thọ Cụ túc Ngài được Bổn sư cho thêm 
một tuổi và được Hội đồng Thập Sư Giới Đàn chấp thuận.  

- Năm 1949, Ngài được Hòa Thượng Bổn Sư cử giữ chức Thủ 
tọa chùa Thiền Lâm.  

- Năm 1950, Ngài được bổn sư cho ra Tăng Học Đường Nha 
Trang tu học. Tăng học đường Nha Trang vào lúc ấy có tên gọi 
là “Tăng Học Đường Nam Phần Trung Việt”. Khi vào tu học 
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tại Tăng Học Đường Nha Trang, Ngài được Ban giám đốc và 
Đại chúng đề cử giữ chức Thủ chúng để điều hành mọi sinh 
hoạt của chúng Tăng. Vì thế, Tăng Ni và Phật tử lúc bấy giờ gọi 
Ngài là “Thầy Thủ”.  

- Năm 1954, Ngài được Ban giám đốc Tăng Học Đường cho 
phép vào Sài Gòn, tìm học một số ngành nghề thế gian, như Y 
tá, biến chế hóa chất... để bổ sung cho Y phương minh, Công 
xảo minh... làm tư lương hành đạo sau nầy.  

- Năm 1955, để hoàn tất chương trình Đại học Phật Giáo, 
Ngài xin ra chùa Từ Quang Huế tham học Kinh, Luật, Luận 
với Hòa Thượng Thích Đôn Hậu, Hòa Thượng Thích Trí 
Quang, Hòa Thượng Thích Thiện Siêu.  

- Năm 1957, sau khi hoàn tất chương trình Đại học Phật giáo 
tại Huế, Ngài trở về Nha Trang được Tổng Hội Phật Giáo 
Trung Phần phân công nghiên cứu, tổ chức, thành lập hãng Vị 
Trai Lá Bồ-đề để làm kinh tế tự túc cho việc đào tạo Tăng tài. 
Sau đó, hãng nầy phát triển mở thêm được hai chi nhánh; một 
tại Sài Gòn đặt ở chùa Giác Sanh, một tại Huế. Ba cơ sở kinh tế 
này đã giữ một vai trò quan trọng trong việc cung cấp nguồn 
thu nhập tài chánh để đào tạo Tăng tài vào lúc bấy giờ. Ngài đã 
đảm nhiệm chức Giám đốc cơ sở sản xuất này, từ khi thành lập 
cho đến năm 1975 chuyển thể.  

Cũng năm này, Tăng Học Đường Nha Trang và Phật Học 
Đường Báo Quốc Huế hợp lại thành lập Phật học viện Trung 
Phần, tại chùa Hải Đức Nha Trang (thường gọi là Phật học viện 
Hải Đức Nha Trang). Ngài được mời giữ chức “Trưởng ban 
kinh tế tự túc”, và làm Giáo thọ sư giảng dạy thường xuyên tại 
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Viện và các Phật học viện phụ cận trong những năm sau đó.  

- Năm 1963, Ngài là thành viên Ủy ban Bảo vệ Phật giáo tại 
Nha Trang Khánh Hòa, cùng với Tăng Ni Phật tử vận động 
tranh đấu, chống lại chính sách độc tài kỳ thị tôn giáo của 
chính quyền gia đình trị Ngô Đình Diệm.  

- Năm 1967, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất mời 
Ngài giữ chức Phó Đại Diện miền Khuông Việt, bao gồm các 
tỉnh Cao Nguyên Trung Phần.  

- Năm 1968, Ngài giữ chức Vụ Trưởng Phật Học Vụ thuộc 
Tổng vụ Giáo dục Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, 
lo việc giáo dục, đào tạo Tăng tài, điều phối và chăm sóc các 
Phật học viện toàn miền Nam lúc bấy giờ.  

- Năm 1970, Phật học viện Hải Đức Nha Trang mở lớp 
chuyên khoa Phật học. Ngài được mời giữ chức Giám Học, 
thường xuyên đôn đốc việc tu học cho Tăng Ni sinh.  

- Năm 1974, Viện Cao Đẳng Phật Học Hải Đức Nha Trang 
được thành lập do Hòa Thượng Thích Thiện Siêu làm Viện 
trưởng, Ngài được mời giữ chức Phó Viện Trưởng điều hành, 
theo dõi chăm sóc mọi sinh hoạt của Viện.  

Từ ngày thành lập Phật học viện đến Viện Cao Đẳng, Ngài và 
Ngài Trừng San là hai vị trợ lý đắc lực cho Hòa Thượng Giám 
Viện Thích Trí Thủ.  

- Năm 1978, khi Hòa Thượng Thiện Hòa viên tịch, Ngài vào 
Sài Gòn dự lễ tang. Trên đường trở về, Ngài bị chính quyền bắt 
tại ngã ba Bình Tuy vì lý do không mang giấy tờ tùy thân. Thế 
nhưng Ngài bị chính quyền giam giữ trong thời gian suốt hai 
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năm mà không đưa ra tòa xét xử và, cho ra khỏi tù với giấy tạm 
tha mang tội danh “Tội nuôi Tăng, dạy chúng”. Trong thời gian 
Ngài bị giam giữ, Ngài dịch bộ luật Tiểu (4 quyển) ra văn vần 
tiếng Việt và, học thuộc lòng ở trong tù.  

Sau khi Ngài ra khỏi nhà tù, Vì bản hoài sách tấn Tăng Ni 
nghiêm trì giới luật, thể hiện tư cách trưởng tử Như Lai, phụng 
sự Đạo Pháp, nên Ngài đã dụng công nghiên cứu Luật Tạng.  

Và cũng bắt đầu từ năm 1978 đến năm 1992 theo thứ tự thời 
gian, năm 1982, 1983 Ngài được Hòa Thượng Thích Trí Thủ 
mời vào Tu viện Quảng Hương Già Lam để an cư và dạy Luật 
cho chúng Tăng tại đây và Phật học Vạn Hạnh. Sau đó Ngài đã 
dịch các bộ Luật từ Hán sang Việt gồm có: năm 1987 bộ Trùng 
Trị (18q), 1988 Tỳ kheo Giới bổn sớ nghĩa, và theo thứ tự thời 
gian Ngài dịch 3 bộ luật: Căn bản nhất thiết hữu bộ Tỳ-nại-da 
(50q) Căn bản nhất thiết hữu bộ Bí-sô-ni Tỳ-nại-da (20q), Sa- 
di-tắc bộ hòa hê Ngũ phần luật (30q), Tứ phần luật (60q) theo 
hệ thống Hán tạng trong Đại chánh tân tu Đại Tạng Kinh.  

Năm 1991, Ngài được Hội Đồng Phiên dịch Luật Tạng Phật 
Giáo Việt Nam mời làm thành viên (Do Phân viện nghiên cứu 
Phật Học Hà Nội thành lập).  

Năm 1993, Ngài được cung thỉnh làm Tuyên Luật Sư cho Đại 
Giới Đàn Trí Thủ I, mở ra tại chùa Long Sơn Nha Trang-
Khánh Hòa.  

Năm 1995, được sự tài trợ của Hòa Thượng Thích Tịnh Hạnh 
ở Đài Loan, Ngài tổ chức đào tạo một lớp học tập phiên dịch 
cho Tăng Ni. Sau đó, tiếp tục hướng dẫn Tăng, Ni, Cư sĩ dịch 
được nhiều bộ Kinh trong Tạng Đại Chánh Tân Tu. Đồng thời 
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Ngài đứng ra chứng nghĩa tất cả các bản dịch đó.  

Năm 1996, Ngài được cung thỉnh làm Tuyên Luật Sư cho Đại 
Giới Đàn Thiện Hòa tại Đại Tòng Lâm, Bà Rịa Vũng Tàu.  

Năm 1997, Ngài được cung thỉnh làm Tuyên luật sư cho Đại 
Giới Đàn Trí Thủ II, mở ra tại chùa Long Sơn Nha Trang-
Khánh Hòa.  

Năm 2001, Ngài được cung thỉnh làm Tuyên luật sư cho Đại 
Giới Đàn Trí Thủ III, mở ra tại chùa Long Sơn Nha Trang 
Khánh Hòa.  

Cũng trong năm này, Tỉnh Hội Phật Giáo Khánh Hòa cung 
thỉnh Ngài làm chứng minh và cố vấn cho Tỉnh Hội. Đồng 
thời, Ban Tăng Sự và Ban Giáo dục Tăng Ni của Tỉnh Hội cũng 
thỉnh Ngài làm cố vấn cho hai Ban đó.  

Năm 2002, theo sự gợi ý của Ngài và được sự hỗ trợ của các 
Pháp Hữu ở Hải ngoại, Ngài đích thân đứng ra thành lập ban 
“Phiên Dịch Pháp Tạng Phật giáo Việt Nam”, Ngài giữ chức vụ 
Trưởng ban, đồng thời Ngài hướng dẫn trực tiếp Tăng Ni, và 
Cư sĩ phiên dịch. Từ đó đến nay đã dịch được nhiều Kinh sách 
và lưu hành rộng rãi cả trong nước lẫn ngoài nước.  

Năm 2003, Ngài được Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam 
mời giữ chức Phó Viện Trưởng.  

Ngoài những Phật sự trên ra, Ngài còn hướng dẫn phiên dịch 
và chứng nghĩa từ tập 1 đến tập 17 Đại Chính Tân Tu Đại 
Tạng Kinh.  

Song song với công việc dịch thuật và chứng nghĩa ra, Ngài là 
vị Giáo Thọ Trưởng Trường Trung Cấp Phật Học Khánh Hòa, 
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Ni Viện Diệu Quang và giảng luật cho chư Tăng, Ni trong 
những ngày Bố Tát thuyết giới tại tỉnh Hội Phật Giáo Khánh 
Hòa.  

Sau thời gian hai tháng lâm bệnh, mặc dù được Môn đồ, Pháp 
quyến, cùng các y bác sĩ của bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh 
Hòa và bệnh viện Chợ Rẫy Sàigòn đã tận tình chạy chữa, 
nhưng vì duyên đủ để biến hoại, nên Ngài đã an nhiên thị tịch 
trong tư thế kiết tường vào lúc 18 giờ 35 phút ngày 17 tháng 6 
năm 2005 (nhằm ngày 11 tháng 5 năm Ất Dậu) tại chùa Long 
Sơn, Nha Trang-Khánh Hòa.  

- Trụ thế 79 năm, hạ lạp 59.  

- Tuy Ngài đã trực vãng Tây phương thượng phẩm thượng 
sanh, nhưng với gương sáng nghiêm trì giới luật, giới châu 
thanh tịnh, phạm hạnh thanh cao, tri túc đơn giản, tinh tấn 
kham nhẫn tu hành, cộng với lòng từ bi, hỷ xả và công nguyện 
tiếp dẫn hậu lai của Ngài vẫn còn sáng tỏa rạng soi, đáng để cho 
các hàng Thích tử hậu tấn chúng ta noi theo làm sạch thân tâm, 
phụng sự đạo pháp, hóa độ quần sanh trong việc tự độ tha.  

Thiền Lâm, ngày 04 tháng 8 năm 2005 nhân ngày chung thất trai 
tuần.  

MÔN ĐỒ PHÁP PHÁI ĐỆ TỬ 
phụng soạn 





ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG  
THÍCH TRÍ QUANG  

TẤN TỤNG HÒA THƯỢNG  
TÂN VIÊN TỊCH  

THÍCH ĐỖNG MINH 

PHIÊN ÂM 

Đỗng Minh tỳ kheo thiện qui chân tế 
PHỤNG CÚNG CHÚNG TRUNG TÔN1 

THIỆN THUẬN GIẢI THOÁT GIỚI2 

                                                           
1 “Chúng trung tôn” là bậc có giới đức cao tột, được tôn quí, kính trọng nhất 

trong đại chúng. Ở đây có ý nói, Hòa thượng Đỗng Minh là bậc đạo cao đức 
trọng hiếm có trên đời, được tất cả mọi người đều tôn quí. 

2 Chữ “thiện” trong câu chữ Hán có nghĩa là trọn vẹn, không có chút lỗi 
lầm, sơ sót nào. Từ “thuận giải thoát giới” trong câu chữ Hán là ý nghĩa của 
tiếng Phạn “ba-la-đề-mộc-xoa”, tức giới luật. Giới luật có công năng phòng 
hộ thân tâm, diệt trừ mọi phiền não, làm cho người tu hành giải thoát ba 
cõi. Chữ “thuận” tức là tùy thuận. Giới luật thuận theo quả giải thoát, cho 
nên nói là “tùy thuận giải thoát giới”, hay “thuận giải thoát giới”. Câu này 
nói lên cái thấy tinh tường của tác giả về Hòa thượng Đỗng Minh, và đó là lí 
do tại sao trong câu đầu tác giả đã xưng tụng Hòa thượng là bậc “Chúng 
trung tôn”. 
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BỊNH TỬ BẤT KHỔ THÂN3 
THỊ THẮNG DỊ THỤC TƯỚNG4 

Nhị ngũ tứ cửu 
TRÍ QUANG tì kheo tấn tụng 

 

DỊCH NGHĨA 

Tỳ kheo Đỗng Minh an tường về cõi Chân-tịnh  
Kính cúng dường bậc Chúng trung tôn 

Người đã trọn vẹn tùy thuận giới giải thoát 
Cả bệnh hoạn và sự chết đều không làm khổ được thân tâm 

                                                           
3 Hai tháng trước ngày viên tịch, Hòa thượng Đỗng Minh lâm trọng bệnh. 

Tuy thân bị bệnh (một chứng bệnh mà nếu là người thường thì đau đớn dằn 
vặt dữ dội) nhưng tâm Ngài vẫn an nhiên tự tại, đi đứng ngồi nằm thư thái, 
phong độ hoan hỉ thường xuyên. Biết trước giờ phút lâm chung sẽ đến 
nhanh chóng mà tâm không sợ sệt, không bị thế gian thường tình làm cho 
chướng ngại tuệ giác; cứ thế an tường, cho đến giây phút cuối cùng xả bỏ 
báo thân. Câu này tác giả đã nói lên sự thật về đạo phong cao cả của một bậc 
chứng đạt. 

4 Cái nhân khi đã chín muồi, kết trái, thì gọi là “dị thục”. Chữ “thắng” 
nghĩa là tốt đẹp vượt trội hơn hết. Trong thuật ngữ Phật học, chữ “thắng” 
thường được dùng để chỉ cho sự toàn thiện, toàn bích, trang nghiêm tốt đẹp 
vượt trội thế gian; ở đây được tác giả dùng để chỉ cho đạo phong toàn bích, 
cao vợi của Hòa thượng Đỗng Minh. Chữ “tướng” ở đây có thể chỉ cho cái 
thân tướng hữu hình (có thể trông thấy bằng nhục nhãn), mà cũng có thể 
chỉ cho cái thân tướng vô hình (chỉ có thể trông thấy bằng tuệ nhãn hay đạo 
nhãn) của một người. Hòa thượng Đỗng Minh đã gieo trồng thiện căn từ 
bao đời trước để đến đời này có được cái báo thân toàn thiện, kiêm đủ các 
đức tính bi trí dũng, một đạo phong cao vợi của bậc chân tu; đó quả thật là 
một “thắng dị thục tướng” hiếm thấy trên đời. 
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Đó là tướng dị thục thù thắng 

Phật lịch 2549 
Tỳ kheo TRÍ QUANG kính tiến lời tụng 

Hòa Thượng Thích Đỗng Minh vốn là môn hạ từng theo học 
kinh luận đại thừa với Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang. 
Nay Ngài đã “thiện qui chân tế”, lại được bậc Thầy của mình 
đem cả chân tình xưng tán, thật đáng coi là việc “vị tằng hữu” 
trên đời. Cao quí thay, thượng trí thầy trò! Thắng diệu thay, 
tấm gương tròn đầy trong sáng! 

Vậy xin mạo muội diễn dịch bài tụng trên ra mấy vần lục bát 
như sau: 

Cúng dường bậc Chúng trung tôn 
Giới nghi nghiêm mật sạch không lỗi lầm  
An nhiên bệnh tử tới gần 
Thường tịch quang độ chân thân hiện bày 

Miền Tây Gia-nã-đại,  
ngày Đầu tháng Cuối năm 2005 (PL. 2549)  

Cư sĩ Hạnh Cơ 





LÀM CHỦ CÁI CHẾT 
 

THÍCH ĐỨC THẮNG 

au khi nghe Thượng tọa Nguyên Giác trình lên những 
hiện tượng đã xảy ra và những giờ phút lúc lâm chung 

trước khi ra đi vĩnh viễn của Thầy tôi, Hòa Thượng Thích Trí 
Quang đã đi điếu cho Thầy bốn câu kệ nói lên tất cả cuộc đời 
của Thầy đã thể hiện trong việc sống-bệnh-chết của chính 
mình:  

Phụng cúng Chúng Trung Tôn  
Thiện thuận giải thoát giới  
Bệnh tử bất khổ thân 
Thị thắng dị thục tướng.  

Đối với, trên cúng dường chư Phật, dưới dưỡng hóa chúng 
Tăng không lúc nào ngơi nghỉ trong suốt cả cuộc đời của Thầy, 
còn tự chính Thầy trong việc tu tập thì khéo thuận theo giới 
giải thoát mà an thân lập mệnh cho mình trong cuộc sống, nên 
đến khi vô thường bệnh tử kéo đến thì không làm khổ được 
thân Thầy, đó chính là tướng quả báo thù thắng. Đó là những 
gì Hòa Thượng Thích Trí Quang đã ưu ái tán dương cuộc sống 

S 
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đối với Thầy, điều này hình như chúng tôi chưa bao giờ nghe 
thấy Hòa Thượng đã tán dương bất cứ vị nào khi qua đời như 
vậy ngoài câu đi điếu thông thường “A-di-đà Phật”. Và 
Thượng tọa Tuệ Sỹ, tuy Thầy không ra được lại Nha Trang 
thăm Thầy chúng tôi lần cuối cùng, trước giờ phút ra đi vĩnh 
viễn, là vì đang bị quản chế, nhưng vẫn liên hệ thường xuyên 
với chúng tôi. Thầy đã nhờ Thượng tọa trụ trì Quảng Hương 
Già Lam Thích Nguyên Giác đọc trước Kim Quan Thầy chúng 
tôi bốn chữ dành để viếng cho Thầy: “TỊNH NHƯ BĂNG 
TUYẾT”.  

Đó là những gì Thầy đã thể hiện trong cuộc sống của chính 
mình qua pháp tu thanh tịnh hóa ba nghiệp thân- khẩu-ý của 
Thầy được thể nghiệm qua bốn oai nghi đi đứng nằm ngồi theo 
Giới luật của đức Thế Tôn trong hiện quán, cộng với bốn tâm 
vô lượng được Thầy kết hợp một cách nhuần nhuyễn vào trong 
cuộc sống của mình. Từ sự thực hành đúng giáo pháp trong 
cuộc sống như vậy để đưa đến một cái chết theo ý muốn trong 
an nhiên tự tại, đó là những biểu hiện giá trị của sự nhiệm mầu 
đối với giáo pháp đức Thế tôn để lại. Qua cuộc sống tịnh như 
băng tuyết và trước cái chết Thầy đã làm chủ theo ý muốn của 
Thầy một cách an nhiên tự tại đã cho chúng ta biết được mọi 
giá trị linh nghiệm về những lời dạy của đức Thế tôn, nếu 
chúng ta biết áp dụng khế cơ trong tu tập thì cuộc sống sẽ trở 
nên an lạc và tự tại.  

Như mọi người ai cũng biết, cũng thấy, cũng nghe về cuộc 
sống tri túc của Thầy: Hơn ba mươi năm một đôi dép cao su, ba 
y thay đổi, ngày một bữa ngọ và hai bữa tiểu thực cùng chúng 
Tăng đúng giờ đúng giấc tại trai đường chùa Long Sơn, và 
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những vật dụng cần thiết cho một cuộc sống đơn giản nếu 
không muốn nói là thô sơ thiếu thốn đối với một Thầy tu bình 
thường theo đức Phật quan niệm. Trong phòng Thầy ngoài tủ 
vừa để thờ kính vừa để kinh sách, một giá để chuông, một 
chiếc bàn gỗ thô sơ cũ kỹ, một chiếc ghế gỗ, một chiếc giường 
gỗ ngủ đã ngả màu và một chiếc võng gai đu đưa trong phòng, 
ngoài ra thì không còn gì nữa. Khi nào có khách thì Thầy tiếp 
ngoài hành hiên nơi đặt những băng ghế gỗ dài và cũng chính 
nơi thoáng mát này Thầy làm việc cho mỗi ngày (giờ nào việc 
nấy) trong việc dịch Kinh Luật và chứng nghĩa. Đó là cuộc 
sống của Thầy sau ngày miền Nam Việt nam mất, còn trước đó 
thì Thầy ở trong một cái cốc đơn sơ trên một ngọn đồi với một 
người thị giả. Ngày hai buổi mang dù đi làm kinh tế cho chúng 
Tăng, ngoài công việc này Thầy còn bỏ thì giờ ra để dạy dỗ 
chúng Tăng, lúc đó còn là một Phật học viện. Cuộc sống của 
Thầy rất có giờ giấc: Lúc nào làm việc, lúc nào giảng dạy, lúc 
nào ngủ nghỉ, lúc nào thư giãn, lúc nào thể dục, lúc nào ăn 
uống, lúc nào lễ Phật thì đâu vào đấy không sai một tí nào, 
ngoại trừ những trục trặc xảy ra ngoài ý muốn. Chúng tôi có 
diễm phúc được gần gũi hầu Thầy trong vòng sáu năm hơn từ 
cuối năm 1963 đến 1969. Mặc dù là đệ tử của Thầy, nhưng sau 
năm 1969 chúng tôi phải vào Già Lam Sàigòn để học Đại học 
và cho đến ngày hôm nay chúng tôi vẫn ở Sàigòn. Vì hoàn 
cảnh xã hội nên chúng tôi không ở gần Thầy, kể từ đó cho đến 
nay. Trong thời gian hầu cạnh bên Thầy, nói là hầu Thầy chứ 
thật ra hồi đó Thầy đi làm cả ngày, chỉ có gặp hầu Thầy vào 
buổi tối không thôi. Việc hầu Thầy thật ra ngoài việc giặt giũ 
áo quần hai ngày một bộ đồ nâu sồng, quét nhà quét sân, tưới 
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cây ra thì chúng tôi không còn làm gì cả ngoại trừ việc học 
hành theo chương trình giáo dục của Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam Thống nhất vào lúc bấy giờ dành cho các Phật học viện, 
học Tăng phải học song song cả hai chương trình nội điển và 
ngoại điển cùng lúc. Cuộc sống của Thầy vào lúc ấy thật là đơn 
giản, đơn giản hơn cả bây giờ nữa: Vào lúc đó mỗi tối Thầy đi 
nghỉ đúng 9 giờ và 4 giờ 30 sáng (giờ lúc đó, bây giờ là 3 giờ 30) 
là dậy, tự thân nấu nước châm trà uống và sau tụng kinh lễ 
Phật, là làm vệ sinh cá nhân; đến 6 giờ 30 sáng dùng điểm tâm 
cùng Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm tại cốc Ngài và sau đó là 
mang dù đi xuống hãng Vị Trai lá Bồ-đề làm kinh tế tự túc cho 
chúng Tăng, đến 10 giờ 30 về dùng ngọ trai cùng Hòa Thượng, 
rồi nghỉ trưa và đúng 2 giờ 30 là đi làm việc, 4 giờ 30 về dùng 
tiểu thực, thư giãn cho đến 9 giờ đi nghỉ. Ngoài ra Thầy còn 
những giờ đứng lớp dạy cho học Tăng, những môn như Duy 
Thức học, Nhân Minh luận Phật giáo và những môn khác nữa 
nếu Phật học viện cần Giáo thọ sư cùng những công tác Phật 
sự giáo dục lúc bấy giờ của Giáo hội. Nhìn chung cuộc sống tri 
túc đơn giản của Thầy trước kia và bây giờ chúng vẫn không có 
gì khác nhau; tuy nhiên về mặt làm việc thực hành thì khác: 
Trước kia Thầy bỏ thì giờ làm kinh tế nuôi dưỡng chúng Tăng 
thì bây giờ thay vào việc làm kinh tế Thầy bỏ công ra nghiên 
cứu dịch thuật kinh luật nhiều hơn và nhất là vấn đề phối hợp 
hành trì giới luật với việc áp dụng bốn tâm vô lượng (Tứ vô 
lượng tâm) được Thầy đem ra áp dụng thực hành trong hiện 
quán qua cuộc sống một cách triệt để hơn qua tinh tấn nhẫn 
nhục. Thầy luôn tự nhũ phải tự thắng chính mình và trong đó 
có cả việc tự thắng với bệnh tật cùng cái chết, không để chúng 
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chi phối cuộc sống trong hiện quán của Thầy. Thầy đã bị bệnh 
Tiểu đường hơn mười lăm năm trời, cộng thêm bệnh áp huyết 
cao nữa, nhưng đối với Thầy bệnh tật cũng chỉ là một món 
thuốc hay để trị căn bệnh tham vọng phát sinh như điều thứ 
nhất thuộc 10 điều tâm niệm trong luận Bảo Vương Tam-muội 
đã dạy: “Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bệnh tật, vì nếu 
không bệnh tật thì tham dục dễ sinh.” Vì vậy cho nên Thầy đối với 
bệnh tật tự coi đó như là một liều thuốc để trị bệnh vậy, nên 
trong cuộc sống của Thầy đối với bệnh tật không là gì, hơn nữa 
Thầy coi đó như là một thứ duyên đủ để hình thành định lý 
Duyên khởi biến dịch qua chuyện sống-bệnh-chết được luật 
tắc vô thường chi phối thì, cứ để chúng tự nhiên như nhiên 
đến và đi như chính nó. Vì vậy theo Thầy, nếu phát hiện có 
bệnh thì chữa, còn việc thuyên giảm, hay nặng nhẹ gì đó thì, cứ 
tùy theo chúng mà thân ngũ uẩn này phải chịu không sao hết, 
chứ việc gì phải đi kiểm tra sức khỏe để ngăn ngừa các thứ 
bệnh nếu có làm gì! Do Thầy lúc nào cũng có quan niệm lạc 
quan như vậy, nên khi bệnh ung thư đa ổ của gan Thầy phát 
tác thì, lúc đó mới phát hiện ra mà đi chữa trị thì chúng đã 
thuộc vào thời kỳ chót rồi. Có lẽ bệnh nan y này có được là do 
biến chứng của bệnh tiểu đường mà ra, theo lời của các Bác sĩ 
chữa trị nói.  

Hằng năm cứ vào những ngày cuối tháng 2 âm lịch mỗi năm 
Thầy vào Sài Gòn để dự lễ húy kỵ Hòa Thượng Già Lam Thích 
Trí Thủ. Năm này cũng vậy Thầy đã vào Sàigòn dự lễ ngày 01-
03-Ất Dậu (09-04-2005); nhưng thần sắc vào lúc bấy giờ của 
Thầy không còn trong sáng nữa, ai cũng nhận thấy và biết như 
vậy. Sau đó Thầy trở về lại Nha Trang, và cũng từ đây sức khỏe 
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của Thầy bắt đầu giảm hẳn, tự Thầy cảm thấy trong người bất 
ổn, ăn uống khó khăn hơn. Mãi cho đến vào buổi chiều ngày 
18-04-2005 (tức ngày 10-03-Ất Dậu) Thầy bị buồn nôn khi 
dùng tiểu thực. Các thầy thị giả đã nhanh chóng liên hệ với cô 
Yến y tá, lo chăm sóc bệnh cho Thầy biết hiện tình của những 
hiện tượng vừa xảy ra chiều nay của Thầy, khi dùng tiểu thực 
cho chị biết và nhờ chị liên hệ với bệnh viện Đa khoa tỉnh 
Khánh Hòa xét nghiệm để tìm rõ căn bệnh. Sáng ngày 19-04-
2005 (11-03-Ất Dậu), quý Thầy cùng Phật tử quyết định đưa 
Thầy đi bệnh viện tỉnh Khánh Hòa. Sau khi các Bác sĩ chụp 
hình, xét nghiệm, chẩn đoán xong, họ nghi Thầy bị u gan và đề 
nghị đưa Thầy vào Sài Gòn để kiểm tra cho chính xác hơn. Lập 
tức cùng ngày, quý Thầy đưa Thầy vào Sàigòn và, nhờ Thượng 
tọa Thích Phước Trí chùa Vạn Phước giúp đỡ đưa Thầy vào 
bệnh viện Chợ Rẫy. Thầy nhập viện sáng ngày 20-04-2005 (12-
03-Ất Dậu). Sau khi lập mọi thủ tục xét nghiệm, qua sự trung 
gian của Thầy Phước Trí và được sự giúp đỡ của chính Bác sĩ 
Giám đốc bệnh viện, nên mọi thủ tục rườm rà được bỏ qua và 
Thầy được dùng các máy móc hiện đại để kiểm tra, xét nghiệm. 
Sau đó các Bác sĩ hội chẩn đồng đưa đến kết luận: 

1. Bệnh tiểu đường tuýp 2 
2. Huyết áp cao 
3. Nghi, K di căn gan đa ổ.  

Sau nhiều lần xét nghiệm chẩn đoán nhưng tập thể Bác sĩ ở 
đây vẫn chưa dám xác định là bệnh của Thầy chính xác là ung 
thư gan đa ổ. Vì qua những bức phim chụp có thể kết luận 
được là như vậy, nhưng qua những xét nghiệm máu vẫn thấy 
máu mang âm tính, nên họ chưa dám xác quyết. Cầm lòng 
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không đậu, chúng tôi liên hệ với Bác sĩ Khoáng ở bệnh viện An 
Bình, Bác sĩ trước kia đã trị bệnh thận cho Thượng tọa Tuệ Sỹ 
và, Hòa Thượng Thích Chí Tín, chúng tôi đem tất cả những hồ 
sơ bệnh án của Thầy về những kết luận của các Bác sĩ bệnh 
viện Khánh Hòa và bệnh viện Chợ Rẫy cho Bác sĩ Khoáng xem 
qua. Bác sĩ thưa, “chúng con sẽ giúp đỡ bằng cách chờ ngày chủ 
nhật, bệnh nhân có quyền về nhà thăm, chở Ôn qua bệnh viện An 
Bình, Chúng con sẽ chờ ở đây và đích thân đưa Ôn đi xét nghiệm.” 
Sau khi chụp hình xét nghiệm xong, Bác sĩ đưa ra kết luận 
cũng giống như các Bác sĩ ở chợ Rẫy và Nha Trang, nhưng Bác 
sĩ có lưu ý một nghi ngờ về những hang ổ ở trong gan có thể là 
do các vi khuẩn của những con sán tạo thành vết (ổ) và xin các 
Bác sĩ ở Chợ Rẫy khám xét lại về những nghi ngờ này, nếu 
những vết (ổ) này không phải do sán lá gan hay nấm tạo ra thì 
đích thị là bị K di căn gan đa ổ! 

Sau khi chúng tôi đem những hồ sơ đã nhờ Bác sĩ Khoáng 
khám nghiệm cho các Bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy xem lại thì Bác 
sĩ Đào, người trực tiếp coi sóc bệnh tình cho Thầy đã vui vẻ 
đồng ý là sẽ làm theo yêu cầu của Bác sĩ Khoáng, vì theo như lời 
Bác sĩ Đào thì Bác sĩ Khoáng là Thầy của Bác sĩ trước đây. Sau 
đó Thầy được đưa đi làm tất cả các xét nghiệm trở lại và chuyển 
các hồ sơ này qua bên khâu chuyên môn về ung bướu của bệnh 
viện, cuối cùng ở đây họ kết luận một cách chắc chắn là Thầy 
đã bị ung thư gan đa ổ. Theo Bác sĩ Khoáng và các Bác sĩ ở đây 
thì tối thiểu trong vòng năm tháng và tối đa là mười tháng nữa 
Thầy sẽ ra đi.  

Qua gần chín ngày ở bệnh viện Chợ Rẫy, các bác sĩ đã tận 
tình chữa trị nhưng bệnh Thầy vẫn không thuyên giảm. Vào 
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sáng ngày 28-04-2005 (20- 03-Ất Dậu), các bác sĩ bên khoa ung 
bướu bệnh viện Chợ Rẫy cho khám nghiệm lần chót, nhưng 
thật ra họ đã có kết luận rồi, chỉ chở Thầy qua khám nghiệm 
qua loa gì đó rồi cho Thầy về phòng và yêu cầu người có trách 
nhiệm về việc nuôi bệnh Thầy vào văn phòng để họ cho biết 
kết quả chính xác và yêu cầu chúng tôi ký vào các thứ giấy tờ 
cần thiết và cho làm giấy xuất viện luôn.  

Trưa hôm đó chúng tôi cùng các thầy thị giả bàn với nhau về 
việc đưa Thầy về Nha Trang, cuối cùng chúng tôi đã quyết 
định đưa Thầy về bằng máy bay trong đó có tôi và thầy Nguyên 
An sẽ theo hầu Thầy. Còn ngoài Nha Trang, thầy Minh Thông 
sau khi về Nha Trang có việc Phật sự trên đường đem xe vào 
đón Thầy ra, giữa đường thì hay tin Thầy sẽ về bằng máy bay 
nên đã trở lại đón Thầy và chúng tôi tại phi trường Cam Ranh. 
Sau khi bàn bạc xong chúng tôi liên hệ với Hòa Thượng Đức 
Chơn nhờ mua cho ba vé máy bay đi Nha Trang vào ngày mai, 
nhưng cuối cùng không được phải nhờ đến Thượng tọa Thích 
Phước Trí và cũng nhờ Thầy, chiều cỡ 4 giờ mang xe đến đón 
Thầy về chùa Già lam thăm Hòa Thượng Thích Trí Quang 
cùng Tăng chúng Già Lam. Chiều hôm đó Thầy về tu viện 
Quảng Hương Già Lam để thăm Ôn Trí Quang và quý Thầy 
lần cuối.  

Đúng 4 giờ 30 sáng hôm sau Thượng tọa Phước Trí cho xe 
xuống Già Lam đón Thầy và chúng tôi ra phi trường Tân Sơn 
Nhất để đáp máy bay về Nha Trang. Sau khi Thầy được ngồi 
trên xe lăn theo lối đi đặc biệt dành cho người bệnh, và sau đó 
Thầy và chúng tôi gặp lại trên phi cơ. Suốt trong thời gian hơn 
nửa tiếng đồng hồi ngồi trên phi cơ, Thầy vẫn vui vẻ tuy là có 
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hơi mệt, sau khi phi cơ đáp xuống phi trường Cam Ranh, Thầy 
cũng được một chiếc xe lăn, do nhân viên phi trường đưa ra tận 
dưới thân phi cơ để đón Thầy vào và, đưa ra tận xe đón Thầy. 
Sau khi lên xe Thầy được để nằm trên một chiếc ghế dài thoải 
mái trên xe. Khi xe ra khỏi cổng phi trường, xe dừng lại và dìu 
Thầy đi tiểu, sau đó lên xe và tiếp tục về đến Nha Trang. Tại 
chùa Long Sơn, Hòa Thượng Thích Chí Tín, quý Thầy, các 
học Tăng và một số Phật tử đã có mặt tại đây để chờ đợi đón 
Thầy. Thầy ngồi đây hàn huyên tâm sự cùng Hòa Thượng Chí 
Tín và chư Tăng cùng Phật tử cỡ nửa tiếng đồng hồ, sau đó 
Thầy được chư Tăng và các Thầy thị giả đưa lên phòng chỗ ở 
của Thầy.  

Chúng tôi ở lại tại đây cho đến ngày Thầy ổn định tất cả là ba 
ngày, sau đó Thầy đã kêu chúng tôi vào bảo Đức Thắng thôi về 
trong đó lo việc đi, ở đây Thầy đã được quí Ôn quí Thầy, các y, 
bác sĩ tận tình giúp đỡ rồi đừng lo gì hết. Khi nào cần thì sẽ nói 
quý Thầy ở đây kêu ra. Sáng hôm sau chúng tôi từ giả Thầy về 
lại Sàigòn và nhờ quý Thầy thị giả và cô y tá ở đây, khi nào 
Thầy có việc gì gấp quan trọng thì cho chúng tôi biết vì lúc bấy 
giờ chúng tôi đang ở trong thời gian an cư kiết hạ cấm túc, nên 
việc đi đứng hạn chế tối đa. Trong thời gian chúng tôi ở Già 
Lam thỉnh thoảng vài ba hôm thì liên hệ với các thầy thị giả, để 
hỏi thăm bệnh tình của Thầy nặng nhẹ như thế nào.  

Từ ngày Thầy trở về lại Nha Trang, ở đây quý Thầy đã kết 
hợp với các Bác sĩ Đông-Tây y, tiếp tục điều trị cho Thầy. Mặc 
dù quý Thầy cùng với các Bác sĩ hết lòng chữa trị, nhưng bệnh 
của Thầy vẫn không thuyên giảm. Một hôm bất chợt chúng tôi 
gặp thầy Tâm Nhãn từ Nha Trang vào và cho hay là bệnh tình 
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của Thầy hiện đang trở nên nặng hơn. Thầy không đi lại được 
nữa, cho dù có người dìu. Bây giờ muốn cho Thầy đi đâu thì 
phải đặt Thầy lên một cái ghế có bánh xe mà đẩy đi chứ không 
còn đi lại hoặc dìu đi như trước kia được nữa, sau đó thầy đi lo 
một số công việc khác cho Ôn.  

Cũng ngày hôm đó 13-06-2005, tức là ngày 07-5-Ất dậu, sau 
khi thầy Tâm Nhãn đi lo công việc cho Ôn thì Đức Thắng nhờ 
thầy Quảng Tiến đi mua cho ba vé tàu lửa cho tôi, Thông Đạt, 
cùng Thông Trí đi Nha Trang vào cùng ngày hôm đó. Sáng 
ngày 14-06-2005 tức là ngày 08-05-Ất Dậu chúng tôi đã có mặt 
tại chùa Long Sơn, Nha Trang. Ba anh em chúng tôi lên hầu 
thăm Thầy, khi mở cửa bước vào phòng Thầy, chúng tôi thấy 
Thầy hiện đang nằm trên võng cùng ba thầy thị giả vây quanh, 
Thầy im lặng không nói gì. Chúng tôi vội quỳ xuống gần võng, 
miệng không mở được lời nào, nước mắt cứ như từ đâu tuôn 
trào ra, tôi cầm lòng không được và cứ như thế để cho dòng 
nước mắt tự do tuôn chảy. Đúng là Thầy không còn bao nhiêu 
ngày nữa rồi! Thầy cũng không nói lời nào và khóe mắt của 
Thầy cũng đang rưng rưng có lẽ vì xúc động, thầy thị giả lấy 
khăn lau mắt Thầy. Sau đó chúng tôi thay đổi nhau hầu Thầy, 
lúc này giọng nói và âm thanh phát ra của Thầy bắt đầu lơ lớ 
hơi khó nghe một chút, đó là ngày 15-06- 2005. Sang qua ngày 
16-06-2005 vào lúc hơn 2 giờ chiều Thầy tỏ ra mệt nhiều và hơi 
khó thở, lúc này nhịp đập của tim trở nên loạn xạ hơn. Chúng 
tôi cho thầy Minh Thông và cô y tá Nguyễn Thị Hoàng Yến 
đang túc trực biết tình trạng của Thầy vừa xảy ra như vậy, nhờ 
thầy và cô y tá liên hệ với Bác sĩ bệnh viện Khánh Hòa đến 
khám, đo và điều chỉnh lại nhịp đập của tim giùm. Sau khi Bác 
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sĩ đem máy móc lên khám, đo và cho biết kết quả của những 
hiện tượng của nhịp đập con tim như vậy là do độc tố của căn 
bệnh gan đã xông đến tim, nên tim không còn giữ được chức 
năng điều hòa nữa, có thể một trong hai ngày nữa chúng sẽ lên 
đến não và lúc đó Thầy sẽ bị hôn mê trong vòng hai ngày và ra 
đi luôn. Bác sĩ và cô y tá bảo họ đã chuẩn bị thuốc giảm đau cho 
Thầy, khi nào cơn bệnh lên cơn đau đớn thì họ tiêm thuốc vào 
để giảm đau. Lúc này chúng tôi thấy nguy cơ Thầy sẽ đi sớm 
không là bao, nên chúng tôi gọi phone vào Saigòn báo cho thầy 
Trù trì Già Lam Thích Nguyên Giác và nhờ trình lên Hòa 
Thượng Thích Trí Quang, HT. Thích Đức Chơn, Thượng tọa 
Thích Tuệ Sỹ, thầy Lê Mạnh Thát cùng quý vị quen biết ở 
Sàigòn. Đêm hôm đó, thân Thầy không còn làm chủ được mọi 
kiểm soát của đại tiện và tiểu tiện nữa; có điều là vì lúc này 
Thầy không ăn uống gì nhiều ngoài nước mật ong pha loãng 
với nước thỉnh thoảng cho Thầy uống, nên vẫn còn việc đi 
tiểu. Mấy hôm trước thì khi nào muốn đi tiểu thì Thầy kêu các 
vị thị giả hầu cận bên Thầy dìu Thầy đi hoặc ẵm lên ghế đưa 
vào toilet, nhưng hôm nay mặc dầu Thầy vẫn rất tỉnh táo đối 
với mọi việc, nhưng khi biết muốn đi thì Thầy kêu đã không 
kịp rồi hắn tự động ra. Vì vậy cho nên chính tôi thỉnh thoảng 
cứ năm mười phút là vào phòng Thầy để kiểm soát và phát 
hiện những trường hợp như vậy là kêu các vị thị giả thay đồ rồi 
lau cho Thầy ngay.  

Sang ngày 17-06-2005, cũng như mọi ngày thường lệ, khuya 
Thầy thức vào lúc 3 giờ 30 và, lúc này các thầy thị giả cũng dậy 
theo Thầy để làm mọi thủ tục hằng ngày, và vây quanh bên 
Thầy chuyện trò, nhưng rất tiếc là lúc này Thầy không còn nói 
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được nhiều như trước đây, và giọng nói cũng trở nên rất khó 
nghe hơn, vì lưỡi của Thầy đã bị độc tố xâm chiếm tạo thành 
những vết thương làm cho lưỡi bị tê liệt một phần nào đó, nên 
Thầy nói không được rõ ràng lắm. Có việc gì cần lắm Thầy mới 
nói, còn không thì thôi. Như thường lệ đúng 6 giờ sáng đưa 
Thầy ra bao lơn trước thư viện Thầy trò và mọi người quây 
quần ở đây, chuyện trò thăm hỏi nhau sau một ngày đã qua và 
chúc một ngày mới an lành. Sau khi Thầy điểm tâm bằng súp 
xay nhuyễn, hay các thức ăn mềm cùng trái cây, chúng tôi và 
các vị thị giả đưa Thầy vào, nhưng riêng ngày hôm qua và hôm 
nay Thầy không ra ngoài mà dùng điểm tâm tại phòng luôn. 
Hôm nay trong người Thầy có hơi khác lạ, Thầy luôn biết mọi 
biến chuyển trong thân mình. Chúng tôi đôi khi sợ Thầy đau 
đớn vì cơn bệnh hành hạ, có hỏi Thầy: 

“Thầy có đau đớn gì không?”  

Thầy đáp: 
“Thật ra, có đôi lúc nó đau rêm rêm, chứ không đau lắm.” 

Nhiều lúc chúng tôi nghĩ rằng: Có thể vì Thầy sợ chúng tôi lo 
lắng nên trả lời như vậy, để chúng tôi yên lòng khỏi lo. Nhưng 
thật ra chúng tôi rất lo về tình trạng đau đớn của cơn bệnh nan 
y quái ác này, thường hành hạ bất cứ bệnh nhân nào, lỡ đã cưu 
mang chúng. Như chúng ta thường thấy thường nghe các Bác 
sĩ, y tá và mọi người nói về chúng, chúng thường hành hạ nạn 
nhân trước khi nạn nhân qua đời, nên chúng tôi thường theo 
dõi Thầy trong lúc đang ngủ. Vì chỉ có lúc này con bệnh nổi 
lên mới có thể hiện ra cho chúng tôi biết được, khi Thầy đang 
ngủ không làm chủ được xác thân trong lúc ngủ say. Nhưng rõ 
ràng không hề cho thấy bất cứ một hay hai ba lần gì đó vô tình 
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cho chúng tôi biết trong lúc Thầy ngủ, vì chúng tôi luôn túc 
trực và thay đổi nhau để thức theo dõi Thầy trong lúc ngủ. Do 
vậy nên chúng tôi mới tin thật là Thầy không nói dối để cho 
chúng tôi an lòng khỏi lo! Cho đến giờ phút này, cái giờ phút 
mà các Bác sĩ và y tá bảo là chất độc của con bệnh ung thư này 
đã xâm nhập vào đến tim Thầy, chúng đang tạo ra những hiện 
tượng làm cho nhịp đập của tim không tự chủ được nữa và chỉ 
còn một vài ngày nữa là công lên não làm cho Thầy hôn mê 
trước khi mất. Cho nên họ đã chuẩn bị cho Thầy những thứ 
thuốc tốt nhất trong việc làm giảm cơn đau. Nhưng cho đến giờ 
này vẫn chưa có dấu hiệu nào chứng tỏ rằng Thầy bị đau đớn 
và sẽ bị hôn mê, Thầy vẫn sáng suốt trong mọi trường hợp, 
trong mọi ý nghĩ, chỉ có hiện tượng mệt đang xuất hiện, và lời 
nói của Thầy không còn được rõ cho lắm vì những vết thương 
bệnh đã và đang xuất hiện trong lưỡi Thầy. Nhân trong lúc 
Thầy còn đang sáng suốt chúng tôi có đưa ra vấn đề mà trước 
đây Thầy đã dặn dò ký thác về việc hậu sự cho Thầy, với Hòa 
Thượng Thích Chí Tín trụ trì chùa Long Sơn, và cũng đã dặn 
dò chúng tôi trước đây vài ngày. Chúng tôi đưa ra trường hợp 
Giáo hội hiện tại có thể làm theo ý của họ, nếu không có di 
chúc của Thầy, điều họ đã tự ý làm như đám tang của Hòa 
Thượng Thích Trí Nghiêm, nên chúng tôi có trình những ý 
nghĩ đó với Thầy! Thầy đã gật đầu đồng ý là họ sẽ làm như vậy, 
nhưng trong lúc này Thầy không còn đủ sức để cầm viết, viết 
bản DI CHÚC được. Lúc này chúng tôi gợi ý là chúng con có 
thể làm bản THỪA HÀNH DI CHÚC và, được sự đồng ý và 
chữ ký đóng dấu của Hòa Thượng Thích Chí Tín và sẽ đem lên 
Thầy ký vào bản Thừa Hành Di Chúc này thì, Thầy gật đầu 
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đồng ý. Sau khi chúng tôi lập xong bản Thừa Hành Di Chúc đã 
được Hòa Thượng Thích Chí Tín ký và đóng dấu, chúng tôi 
đem lên Thầy ký vào để chứng minh và ấn chứng. Trong lúc 
Thầy ký chúng tôi cũng chụp hình để làm bằng, vào lúc bấy giờ 
là 9 giờ 25 phút ngày 17-06-2005 tức là ngày 11-05-Ất Dậu. Sau 
khi dùng bữa trưa xong Thầy nghỉ trưa cỡ nửa tiếng đồng hồ, 
sau đó bảo thị giả đưa Thầy xuống võng. Lúc này Thầy và các 
thầy thị giả nói chuyện vui với nhau, tinh thần lúc này của 
Thầy tỏ ra tỉnh táo hơn bao giờ hết, hình như Thầy đang hồi 
dương theo như từ mà người đời thường nói, tiếng nói của 
Thầy lúc này cũng rõ ràng và có lực. Đúng 13 giờ 30 Thầy cho 
thị giả kêu tôi vào để Thầy dặn dò. Khi Đức Thắng vào ngồi 
bên cạnh võng Thầy, Thầy bảo: 

“Những gì đáng dạy thì Thầy đã dạy rồi. Hỗm nay Đức Thắng ra 
đây cũng khá lâu bốn năm ngày rồi, thế là cũng đủ rồi. Thôi Đức 
Thắng hãy vào lại Sàigòn mà lo các công tác Phật sự khác.”  

Lúc đó vì để làm yên lòng Thầy, Đức Thắng đã thưa với Thầy: 
“Dạ vâng, ngày mai hay mốt gì con sẽ trở vào Sàigòn lại. Thầy an 

tâm đi!” 

Sau đó, Thầy có nhắc đến Tâm Hạnh, nhưng khi chúng tôi 
nhờ thầy thị giả đi kêu thầy Tâm Hạnh đến thì Thầy nằm im 
lặng không nói gì hết vì Thầy đã mệt trở lại. Lúc này Thầy nằm 
im không nói gì, mắt ngó lên tường và trần nhà ở trước mặt, nơi 
chúng tôi đã thiết trí sẵn hình tượng đức Phật A-di-đà theo ý 
Thầy. Lúc này sức khỏe Thầy tỏ ra yếu dần trở lại và, thị lực 
của Thầy cũng bắt đầu bị thu hẹp, khoảng cách của tượng Phật 
cũng dần dần sát gần hơn. Vị trí ban đầu của tượng Phật bây 
giờ Thầy không còn thấy nữa và Thầy đã ra dấu hiệu cho 



HẰNG NHẪN NHỤC-THƯỜNG TINH TẤN | 41 

 

chúng tôi để tượng Phật sát gần hơn và gần hơn nữa. Mãi đến 
lúc 16 giờ 30 Thầy bảo đưa Thầy lên giường và cũng từ đó 
Thầy ra hiệu ngưng dùng các loại thuốc, rồi Thầy nằm nghiêng 
theo dáng đức Phật nhập Niết-bàn, chánh niệm niệm Phật. 
Trong lúc này chúng tôi và tất cả quý Thầy thị giả đều ngồi vây 
quanh giường Thầy im lặng chánh niệm thầm niệm Phật. Đến 
18 giờ hơn Thầy tỏ vẻ muốn uống nước và các vị thị giả đặt 
Thầy nằm ngửa một tí để dùng nước xong lại trả lại vị thế kiết 
tường nằm nghiêng phía tay phải như cũ và cũng kể từ đây 
Thầy ra hiệu là không dùng nước nữa. Lúc này nhịp đập của 
tim qua hơi thở của Thầy bắt đầu yếu đi, thưa ra dần và cho 
đến lúc đúng 18 giờ 35 phút chiều Thầy hắt hơi thở cuối cùng 
một cách nhẹ nhàng ra đi vĩnh viễn. Thầy đã an tường xả bỏ 
báo thân trong tư thế kiết tường, giữa âm vang niệm Phật của 
Tứ chúng.  

Qua bảy mươi chín năm thác tích bụi trần, trong đó hơn sáu 
mươi năm thừa hành Phật sự. Đối với bản thân, Thầy lúc nào 
cũng giữ gìn giới châu thanh tịnh, liên tục tinh tấn nhẫn nhục 
nghiêm khắc với chính mình nhằm thanh tịnh hóa ba nghiệp 
thân khẩu ý qua cuộc sống, cộng với lòng từ bi, hỷ xả và, cuộc 
sống đơn giản tri túc của Thầy trong công phu tu tập, đã biến 
Thầy thành Người sạch như băng tuyết, hay như từ mà đức Từ 
phụ thường dùng để chỉ cho các vị Tăng tu hành phạm hạnh 
giới châu thanh tịnh vào lúc bấy giờ là “Tăng vô sự” nó được 
thể hiện qua việc làm chủ cuộc sống hằng ngày và trong việc 
làm chủ lấy cái chết của mình trong tư thế kiết tường lúc ra đi 
của Thầy, chúng đã nói lên tất cả những gì chúng tôi muốn nói. 
Đó chính là cái kết quả nhiệm mầu của giáo pháp đức Phật đã 
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thể hiện qua việc làm chủ được cái chết chính mình qua bốn sự 
kiện vi diệu nhiệm mầu được chúng tôi sẽ đúc kết sau đây: 

1/ Hiện tượng vi diệu nhiệm mầu thứ nhất: Qua hình ảnh cái 
chết trong tư thế kiết tường qua tỉnh giác theo ý muốn của chủ 
nhân đã biến cái xác thân này trở thành phụ thuộc vào ý chí. Ở 
đây nếu Thầy muốn ngồi trong tư thế kiết già để xả bỏ báo 
thân cũng được, hay bất cứ tư thế nào nếu Thầy muốn. Đây là 
hiện tượng vi diệu nhiệm mầu thứ nhất.  

2/ Hiện tượng vi diệu nhiệm mầu thứ hai: Tuy thân đã cưu mang 
một căn bệnh hiểm nghèo nan y quái ác của thế gian, nhưng 
nhờ Tâm Thầy đã làm chủ được cuộc sống trong hiện quán 
nên Thầy đã thắng khỏi bệnh tật, không bị bệnh tật làm cho 
thân thể Thầy đau đớn như người thường qua con bệnh ung 
thư gan (đa ổ này), thắng luôn cả thời gian theo các Bác sĩ thì 
bệnh của Thầy thời gian tối thiểu là 5 tháng và cho đến tối đa là 
10 tháng, nhưng mà ở đây từ khi phát hiện ở giai đoạn cuối của 
con bệnh cho đến ngày Thầy ra đi là 2 tháng đúng và Thầy 
thắng luôn cả sự hôn mê sẽ xảy ra sau một vài hôm nữa, thời 
gian hôn mê phải trải qua hai ngày tối thiểu theo các Bác sĩ 
chuyên môn và kinh nghiệm về bệnh này, nhưng hiện tượng 
này lại không xảy ra.  

3/ Hiện tượng vi diệu nhiệm mầu thứ ba: Vì trong lúc ra đi thân 
thể Thầy không bị co giựt như những hiện tượng bình thường 
của người đời, nên da thịt gân cốt trong cơ thể Thầy vẫn mềm 
nhũn mặc dù có hơi lạnh của một tử thi đáng lý phải cứng đơ 
sau khi qua đời, nhưng thân thể Thầy mềm nhũn như người 
còn sống. Đó là hiện tượng vi diệu nhiệm mầu thứ ba mà chúng 
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tôi và mọi người ở đây, chưa từng nhìn thấy bao giờ mà nay đã 
nhìn thấy tận mắt tận tay qua việc lau người thay pháp phục 
cho Thầy trước giờ nhập kim quan.  

4/ Hiện tượng vi diệu nhiệm mầu thứ tư: Ngoài ba kết quả đưa 
đến hiện tượng vi diệu nhiệm mầu như trên về chính bản thân 
Thầy ra, còn có một hiện tượng vi diệu nhiệm mầu thứ tư do 
thiên nhiên mang lại vào lúc trước giờ nhập kim quan Thầy độ 
một vài phút đã xảy ra một trận mưa nhẹ năm mười phút rồi 
ngưng ngay, tại chính chùa Long Sơn, còn các nơi khác của 
Nha Trang có hay không thì chúng tôi không biết. Hiện tượng 
mưa này mọi người đều gọi là: “Hiện tượng trời đất cảm động rơi 
lệ.” Hiện tượng này nói ra có vẻ là tán dương hơi quá, hay mê 
tín dị đoan; nhưng trên thực tế vào lúc trước giờ nhập kim 
quan cho Thầy đã xảy ra như vậy. Vì hiện tượng mưa vào mùa 
này tại Nha Trang nói ra đúng là chuyện hy hữu, khó tin vì 
mùa này là mùa hè nóng bức, trước đó không mưa sau đó 
không mưa! Nhưng đó là một sự thật.  

Qua bốn sự kiện vi diệu nhiệm mầu có được về việc ra đi của 
Thầy, cho chúng ta thấy rằng: Đây chính là cái kết quả tất yếu 
của công hạnh tu hành phạm hạnh, sạch như băng tuyết của 
Thầy mang lại như bốn câu kệ mà Hòa Thượng Thích Trí 
Quang đã ân cần, cẩn trọng khi đi viếng tiễn biệt lần cuối cùng 
đối với Thầy. Chúng là tấm gương sáng để các hàng Thích tử 
hậu bối và các hàng Phật tử chúng ta noi theo những giá trị có 
thể có được, nếu chúng ta biết cách thực hành đúng theo pháp 
Phật đã dạy. Tùy theo từng căn cơ của mỗi người mà theo đó 
học tập thực hành áp dụng vào trong cuộc sống của chính mọi 
người thì, những điều vi diệu nhiệm mầu của những lời dạy 
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đức Đạo sư sẽ mang lại ngay cho mọi người những giá trị thực 
tiễn rõ ràng trong thực nghiệm hiện tiền cho chính cá nhân 
mỗi người, mà còn được nhơn thiên cung ngưỡng cúng dường 
và cảm động đến cả trời đất nữa.  

Thích Đức Thắng 





TÒNG LÂM TÔNG TƯỢNG 
 

THÍCH THÔNG HUỆ 

ính bạch giác linh Thầy, 

Viết về cuộc đời Thầy với những dữ kiện người thật 
việc thật, thì chỉ cần dựa vào tài liệu sẵn có. Nhưng nói 

lên được đức độ và công hạnh của một bậc Tòng lâm Tông 
tượng, với 79 năm mang thân ngũ uẩn trong đó hơn 60 năm 
thừa hành Phật sự, thì ngôn từ đã không còn đủ khả năng diễn 
đạt. Nhưng dù sao, bằng tấm lòng của một đệ tử trong Tông 
môn muốn báo đáp thâm ân tác thành giới thân huệ mạng, dù 
chỉ trong muôn một, con mạn phép sử dụng ngọn bút vụng về, 
vẽ lại chân dung người Thầy vô cùng quý mến của chúng con. 
Ngưỡng mong Thầy từ bi tha thứ cho những sai sót con có thể 
mắc phải trong bài viết này. Và cung kính lạy Thầy, vì sự 
nghiệp “thượng cầu hạ hóa”, sớm hồi nhập Ta-bà, để muôn loài 
chúng sinh đều thấm nhuần ơn pháp vũ.  

Nam mô từ Lâm Tế Chánh tông, tứ thập nhị thế Thiền Lâm 
đường thượng, húy thượng Thị hạ Khai, tự Hạnh Huệ, hiệu 
Đỗng Minh Tôn sư giác linh thùy từ chứng giám! 

I- NHỮNG NGÀY THƠ ẤU.  

Năm Đinh Mão (1927), nơi một làng quê nghèo của huyện 

K 
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An Nhơn tỉnh Bình Định, có một cậu bé ra đời.  

Cha mẹ đặt tên là Đỗ Châu Lân, nhưng ở nhà thường gọi là 
Cu Quất. Cậu là người con thứ tư trong gia đình có năm người 
con (hai trai ba gái), cũng được xem là con trai út. Nhà nghèo, 
cha mất sớm, mẹ chú phải tảo tần nuôi mấy chị em. Cậu bé 
thông minh lại hiếu học, nên người mẹ dù vất vả cũng cho con 
cắp sách đến trường. Không phụ lòng thân mẫu, cậu đỗ bằng 
Yếu Lược năm mới 11 tuổi. Đây là sự kiện trọng đại, không chỉ 
đối với gia đình mà còn với cả làng xã thời ấy.  

Truyền thống nhiều đời tin sâu Tam Bảo, trong dòng họ có 
nhiều vị xuất gia, nên từ nhỏ cậu thường được theo mẹ đến 
chùa tụng kinh lạy Phật. Cậu đặc biệt kính trọng Hòa Thượng 
Hòa Thượng Thích Trí Thắng, người chú đã được phong chức 
Tăng Cang, đang tu tại chùa Khánh Vân-Bình Định, do Đại sư 
Chơn Quang trụ trì.  

Năm cậu 12 tuổi, anh Bốn của cậu (nay là Hòa Thượng Thích 
Đỗng Quán) xuất gia tại chùa Khánh Vân. Chủng tử Phật 
pháp sâu dày, cậu bé Quất từ lâu đã muốn vào ở chùa, thấy 
thân quen từ lọ tương đến cái chuông cái mõ. Bây giờ người 
anh thương yêu của cậu đã làm tiểu điệu, cậu càng mong được 
đi tu. Nhà sinh hai trai, lẽ ra phải ít nhất một người lập gia đình 
để có con nối dõi. Bất hiếu tam, vô hậu vi đại, trong ba tội bất 
hiếu, không người nối dõi tông đường là tội nặng nhất. Nhưng 
bà mẹ là một Phật tử thuần thành, thấy con còn bé mà đã có ý 
chí xuất trần, nên hoan hỉ gửi đứa con trai còn lại vào nương 
nhờ cửa Phật. Thế là từ tuổi 13, cậu bé Quất trở thành chú tiểu, 
làm quen với muối dưa, tập sống đời thiểu dục tri túc, theo Hòa 
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Thượng Trí Thắng học oai nghi tế hạnh. Cuộc đời chú gắn bó 
với thiền môn từ đó.  

Một năm sau, Hòa Thượng Trí Thắng về Phan Rang, trụ trì 
tại chùa Thiên Hưng. Chú tiểu 14 tuổi cũng quẩy gói theo 
Thầy, sớm tối không rời, chuyên cần công phu bái sám. HT 
biết chú là pháp khí nên đặc biệt giáo dưỡng chú chu đáo, có 
phần nghiêm khắc, cốt đào luyện chú sớm nên người. Ngọc bất 
trác bất thành khí, viên ngọc quý phải nhờ tay người thợ tài 
hoa gọt giũa mới thành món trang sức hiếm có. Chú tiểu như 
tờ giấy trắng, được bàn tay họa sư Trí Thắng vẽ những nét đầu 
tiên điêu luyện, khởi đầu cho sự nghiệp vẻ vang sau này.  

Năm 16 tuổi, chú thọ Sa-di tại Đại giới đàn Long Khánh. Một 
cơ duyên lạ đến với chú: Đệ tử lớn của Hòa Thượng Trí Thắng 
là thầy Huyền Tân từ Huế về trụ trì Sắc tứ Thiền Lâm tự Phan 
Rang. HT đưa chú Sa-di mới thọ giới đến đảnh lễ thầy Huyền 
Tân, xin làm đệ tử. Từ hôm ấy, chú gắn bó cùng Sư phụ Huyền 
Tân nơi Tổ đình Thiền Lâm, và tôn Hòa Thượng Trí Thắng 
làm Sư ông.  

II- THỌ ĐẠI GIỚI.  

Bản tính chăm chỉ cẩn thận, luôn chu toàn mọi việc được 
phân công, thêm cần cù chịu khó tu học, chú Sa-di trẻ được Sư 
phụ Huyền Tân thương mến. Mới 19 tuổi, chú được Sư phụ 
trình lên Hội đồng Thập sư Đại giới đàn chùa Thiên Đức, xin 
thêm 1 tuổi cho đủ tuổi thọ giới Cụ túc. Thế là, dưới sự chứng 
minh của Quốc sư Phước Huệ chùa Thập Tháp, HT Đàn đầu là 
Ngài Huệ Chiếu, tân Tỳ-kheo Thích Đỗng Minh đầy đủ giới 
thể, giới tướng trang nghiêm, nhận lãnh trách nhiệm tác Như-
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Lai sứ hành Như-Lai sự. Thầy chính thức nối dòng Lâm-Tế 
Chúc-Thánh, đời thứ 42, một dòng Thiền do Thiền sư Minh 
Hải khai sáng, nối tiếp truyền thừa đã 400 năm với sự nghiệp 
rạng rỡ, trong đó viên ngọc sáng nhất là Hòa Thượng Thích 
Quảng Đức cùng trái tim bất diệt.  

Từ đó, thầy Đỗng là cánh tay đắc lực của Sư phụ Huyền Tân, 
lần lượt được Sư phụ giao nhiệm vụ Thị giả rồi Thủ khố, Thủ 
tọa. Trong thôn Đắc Nhơn, mọi người đều tôn xưng Thầy là 
“Anh Thủ”. Danh xưng này theo Thầy mãi về sau; khi Thầy 
làm Thủ chúng ở Tỉnh hội Phật giáo Phan Rang, Nha Trang và 
Phật học viện Trung phần, chỉ thay bằng “Thầy Thủ” hay 
“Ông Thủ”.  

Thời gian mười năm chịu ơn giáo dưỡng của Bổn sư tại Tổ 
đình Thiền Lâm (1947-1957), Thầy đã trang bị đầy đủ tư lương 
cho bước đường hành đạo về sau, theo tinh thần “Tu Bồ-tát đạo 
hành Bồ-tát hạnh”. Ngoài hai thời khóa tụng và bộ kinh Tam 
Bảo, Thầy còn học thêm các kinh Địa Tạng, Thủy Sám, Tứ 
Thập Nhị Chương, Lăng Nghiêm trực chỉ... toàn bằng chữ 
Hán. Tùng học tại Tăng Học Đường Nam phần Trung Việt 
(Nha Trang) trong 4 năm, Thầy lại được Ban Giám đốc Học 
đường (bấy giờ là Hòa Thượng Trí Thắng và Hòa Thượng 
Huyền Tân) cử vào Sài Gòn học các ngành nghề: Điều dưỡng, 
lái xe, tốc ký, bào chế dược phẩm và chế biến hóa chất. Một lần 
nữa chứng tỏ trí thông minh hơn người, Thầy tốt nghiệp cả 6 
bằng với điểm số rất cao, đặc biệt đậu thủ khoa ở hai ngành 
dược phẩm và hóa chất. Sau đó Thầy ra Huế tham học với các 
ngài Đôn Hậu, Thiện Siêu, Trí Quang để hoàn tất chương 
trình Đại học Phật giáo. Như thế là, mười năm miệt mài đèn 
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sách, vừa học tập vừa tu hành, vừa nghiên tầm Phật học vừa 
rèn luyện nghề nghiệp thế gian, chồi non xanh mượt ngày nào 
đã trở thành một cây cao tươi tốt, hứa hẹn sẽ tặng cho đời 
những bông hoa thơm ngát và những quả chín ngọt ngào. Cây 
được vun trồng tưới tẩm tại Tổ đình Thiền Lâm của Tông 
môn, nhưng hương thơm của hoa và vị ngọt của quả xin bình 
đẳng dâng hiến cho bốn phương tám hướng! 

Năm 1957, bằng số vốn Phật học và thế học tương đối hoàn 
chỉnh, Thầy trở về chùa Long Sơn-Nha Trang, bắt đầu công 
cuộc hành đạo dưới nhiều hình thức: Vừa là nhà kinh tế tài 
hoa của Phật giáo, vừa là nhà mô phạm mẫu mực của các Tăng 
Ni sinh, là trụ cột đắc lực của Tỉnh hội Khánh Hòa, lại là dịch 
giả các kinh, luật Hán tạng. Ở lĩnh vực nào, với tài trí xuất 
cách, với đạo hạnh tỏa sáng, với nhiệt tình và ý chí kiên định, 
Thầy đều là đầu tàu gương mẫu. Lúc nầy, thầy Đỗng vừa tròn 
30 tuổi.  

III- KINH TẾ TỰ TÚC.  

Phật giáo phát xuất từ hiện thực sinh động của vũ trụ vạn 
loại, và trở lại phục vụ cho cuộc sống sinh động ấy. Bằng tinh 
thần nhập thế của Phật giáo Bắc truyền, tinh thần “Một ngày 
không làm một ngày không ăn” của Tổ sư Thiền tông Bá 
Trượng, việc làm kinh tế tự túc cũng được xem như một pháp 
môn hành trì. Mặt khác, trong công cuộc đào tạo Tăng tài-từ 
thuở nhỏ còn là tân Tỳ kheo đến lúc trưởng thành trên đường 
đạo, chưa kể đến tâm sức trí lực của chư Tôn đức, chỉ nói về tài 
lực, cũng đã là vấn đề nan giải. Muốn thực hiện tốt công tác 
trọng đại nầy, không thể chỉ nhờ sự hỷ cúng của đàn-na tín thí 
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vốn không đều đặn và kịp thời, mà cần có nguồn kinh phí 
tương đối dồi dào và ổn định. Nhận thức rõ điều này, chư vị 
Tôn túc trong Giáo hội đã cùng họp bàn, cân nhắc và cuối 
cùng mạnh dạn vạch ra một hướng đi mới: Xây dựng một mô 
hình kinh tế tự túc chủ động, quy mô và bền vững. Thật ra, mô 
hình nầy đã được thực hiện khá thành công ở Nhật Bản, Hàn 
Quốc vào những thập niên cuối của thế kỷ 20; nhưng trong 
giai đoạn giữa thế kỷ ấy tại Việt Nam, có ý tưởng táo bạo như 
thế, quả không phải là chuyện thường.  

Năm 1957, một cơ sở sản xuất nước tương (xì-dầu) ra đời tại 
Nha Trang, mang tên “Hãng Vị Trai Lá Bồ Đề”. Giám đốc 
hãng kiêm Trưởng ban Bào chế là “Thầy Thủ” Thích Đỗng 
Minh. Với tài trí và nhiệt tình của tuổi trẻ, lại hết mực thanh 
cao, Thầy Thủ đã điều khiển guồng máy kinh tế cho Giáo hội 
thành công ngoài mong đợi. Chỉ trong ba năm, cơ sở đã lập 
thêm hai chi nhánh ở chùa Giác Sanh (Sài Gòn) và Từ Đàm 
(Huế). Trong thời gian này, hãng xì-dầu Con Mèo của một 
người Hoa cũng rất nổi tiếng. Chủ hãng nhận ra đối thủ cạnh 
tranh đáng gờm của mình, đến tận nơi thương lượng cùng quý 
Thầy, đề nghị mua lại cơ sở với giá thật hậu hĩnh. Nhiều vị tán 
đồng vì thấy lợi ích trước mắt là quá lớn, chỉ riêng Thầy cùng 
Hòa Thượng Thiện Minh không chấp thuận, vì tiên đoán rằng 
tương lai tốt đẹp của cơ sở mình. Thời gian sau cho thấy quyết 
định của hai Thầy là đúng đắn.  

Ngoài sản xuất nước tương, thầy Thủ còn chỉ đạo việc chế 
biến xà-phòng, thuốc tẩy, làm nhang và đèn cầy. Vừa làm vừa 
học vừa dạy nghề cho Tăng Ni sinh, nhiều lần thất bại trong thí 
nghiệm được xem là tiền đề cho những thành công rực rỡ về 
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sau, từng bước Thầy đã làm cho thương hiệu “Lá Bồ Đề” có 
chỗ đứng vững chắc trong thị trường. Cơ sở đã ký nhiều hợp 
đồng với cơ quan nhà nước, cung cấp hàng vạn tấn xà-phòng, 
nước chấm, đậu khuôn... , sản xuất meo nấm và nấm rơm, rượu 
900 dùng trong công nghiệp. Tiếng lành đồn xa, nhiều phái 
đoàn đã đến tham quan hoặc tìm đối tác, trong đó có ngài Chủ 
tịch nước Cộng Hòa Nhân Dân Lào và phái đoàn hóa chất Hà 
Nội-Hải Phòng. Tiến sĩ Hoán, trưởng đoàn hóa chất, ngạc 
nhiên về kiến thức khoa học sâu rộng của vị tu sĩ bề ngoài có vẻ 
chân chất giản dị. Ông muốn thử tài Thầy nên đề nghị Thầy 
chế biến cát lồi tại chỗ. Không có ý khoe tài, nhưng lúc cần 
cũng phải cho người biết khả năng, Thầy thực hiện thao tác 
một cách thành thạo trước các nhà khoa học trong đoàn, và 
cuộc thử nghiệm được hoàn thành tốt đẹp. Tiến sĩ Hoán vô 
cùng kính phục, gợi ý cùng Thầy nên đưa cơ sở sản xuất lên 
Đại xí nghiệp, và hứa sẽ làm cố vấn khoa học cho cơ sở tương 
lai. Rất tiếc là nhân duyên chưa hội đủ, Tiến sĩ từ trần sau đó 
vài năm và hãng Vị trai cũng giải thể, sau 20 năm hoạt động 
(1957-1977).  

Trong thời kỳ kinh tế tự túc, nhờ Hòa Thượng Trí Thủ và 
HT. Thiện Hòa tin tưởng cho phép, Thầy được quyền sử dụng 
nguồn tài chánh để làm nhiều việc lớn cho các Phật học viện 
(PHV). Hoạt động kinh tế là hoạt động tích lũy để làm giàu, 
nhưng riêng Thầy, bằng chánh mạng, chánh nghiệp, đã tích lũy 
tài sản một cách lương thiện và sử dụng tài sản ấy cho tập thể 
Tăng già, chứ không một mảy may tơ hào cho cá nhân. Trong 
tay có rất nhiều của cải tự do thu xuất, thế mà trong ngần ấy 
năm, Thầy luôn giữ đúng phẩm chất đạo đức của một người tu 
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chân chính. Cuộc sống của Thầy lúc nào cũng đơn giản trong 
phong cách, đạm bạc trong ăn uống, cần kiệm trong y phục. 
Đơn giản cần kiệm đến độ trong phòng riêng không có vật gì 
đáng giá, dùng một đôi dép trong suốt hơn 30 năm trường! 

Một lần nọ, đại diện một hãng mì ăn liền của người Hoa đến 
liên hệ với Thầy, xin dùng nhãn hiệu “Lá Bồ Đề” và trả tiền 
bản quyền. Thầy đã trả lời với vị Giám đốc hãng: “Chắc ông 
cũng là con nhà Phật. Ông đem gieo rắc Bồ-đề là tốt rồi, vậy tôi 
không lấy tiền gì hết”. Thầy chấp nhận cho sử dụng bản quyền, 
và thương hiệu “Mì ăn liền Lá Bồ Đề” đã một thời rất nổi tiếng. 
Các vị làm kinh tế đều biết, một thương hiệu có uy tín được 
chủ nhân của nó bảo vệ như thế nào. Vậy mà, đối với người 
không quen biết lại khác quốc tịch, nhưng vì là Phật tử, nên 
Thầy sẵn sàng biếu không một nhãn hiệu đã cầu chứng, chỉ với 
mục đích duy nhất là để “gieo rắc Bồ-đề”! 

Một vị Thượng tọa đã viết về Thầy: “Có ý tưởng thông thoáng về 
kinh tế tự túc trong thiền môn đã là chuyện khó, thực hiện ý tưởng ấy 
càng khó, và thành công trong việc thực hiện càng là việc khó muôn 
phần. Vậy mà Thầy đã thực hiện thành công, lại thành công rực rỡ. 
Một nhân tài kinh tế của Phật giáo như Thầy quả là ít có”. Nhân tài 
kinh tế như thế đã ít có, sử dụng tài ấy để phục vụ lợi ích 
chung, còn cuộc sống riêng mình thì luôn giản đơn đạm bạc, sự 

thanh cao trong sáng ấy chẳng phải tầm thường!  

IV- SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO.  

Theo phương châm “Tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức”, suốt 
đời Thầy xem việc giáo dục và đào tạo Tăng tài là bổn phận 
chính. Dù có lúc do hoàn cảnh, tạm thời phải bôn ba nhiều nơi 
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học hỏi và làm các nghề thế gian, nhưng bản thân Thầy luôn là 
nhà giáo dục. Ngay khi nhận trách nhiệm quản lý các cơ sở sản 
xuất, Thầy vẫn đồng thời dạy dỗ Tăng Ni sinh; và những lợi 
tức trong kinh tế cũng chỉ dành trang trải phí tổn cho việc giáo 
dục đào tạo.  

Năm 1957, Tăng học đường Nha Trang và Phật học đường 
Báo Quốc Huế sáp nhập thành PHV Trung Phần (còn gọi là 
PHV Hải Đức Nha Trang). Đại Đức 30 tuổi Thích Đỗng Minh 
được công cử giữ trách nhiệm Giáo thọ chính thức, bắt đầu sự 
nghiệp hoằng truyền chánh pháp. Một kỷ niệm trong đời dạy 
học, Thầy không quên và chắc nhiều người chứng kiến vẫn 
còn nhớ mãi: Đó là lần thuyết giảng của Thầy tại làng An 
Truyền huyện Phú Vang tỉnh Thừa Thiên Huế. Phái đoàn 
được cung nghinh từ bến đò Bến Ngự bởi hàng trăm đoàn sinh 
Gia đình Phật tử cùng các cư sĩ quỳ mọp hai bên đường. Sự tiếp 
đón trang trọng nầy làm vị Giáo thọ trẻ tuổi Đỗng Minh xúc 
động. Tự nhiên dòng nước mắt lăn dài trên má. Thầy vội lau 
nhanh, nhưng nhiều Phật tử đoàn sinh đã nhìn thấy. Ngay từ 
buổi đầu đã có sự đồng cảm giữa Thầy và trò, nhất là sau khi 
Thầy lên pháp tòa sau lời giới thiệu của Hòa Thượng Thiện 
Siêu, dùng ánh mắt từ hòa nhìn khắp lượt thính chúng. Buổi 
giảng hôm ấy thành công không ngờ, và ghi mãi dấu ấn khó 
phai cho người trong cuộc.  

Thật ra từ năm 18 tuổi, Thầy đã có nhiều dịp làm quen với 
công tác giảng dạy, vừa học tập kinh nghiệm của các vị tôn túc 
vừa tự mình thực hiện. Thỉnh thoảng, các ngài Đôn Hậu, Trí 
Thủ từ Huế vào Phan Rang, đến Tổ đình Thiền Lâm thăm Ôn 
Huyền Tân. Thầy làm thị giả đứng hầu Bổn sư, nghe các Ngài 
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giới thiệu nhau: Đây là Ngài Giảng sư, đây là Ngài Giám luật... 
Không hiểu sao Thầy lại thích danh xưng “Giám Luật”, như có 
túc duyên với Luật học từ bao đời. Từ đó, Thầy chú tâm 
nghiên cứu và giảng dạy về Luật học. Chủ trương dạy dỗ đồ 
chúng bằng khẩu giáo và cả thân giáo, Thầy rất nghiêm cẩn giữ 
gìn giới luật trong suốt cuộc đời.  

Một điểm đặc biệt của Thầy từ lúc trẻ, là nghiêm khắc với 
chính mình, nhưng từ bi độ lượng với người khác. Nhiều học 
tăng mới tiếp xúc với Thầy lần đầu, thấy Thầy có vẻ xa cách 
lạnh lùng, xưng với hỗn danh “Kỷ luật sắt”. Nhưng thật ra, 
đàng sau vẻ lạnh lùng ấy là cả một biển tình thương mênh 
mông ấm áp. Nhiều Tăng Ni sinh ở PHV Hải Đức và Ni viện 
Diệu Quang vẫn nhớ phẩm chất sư phạm của Thầy là tinh thần 
khôi hài, cách triển khai bài giảng rất linh hoạt, cách sử dụng từ 
ngữ thật giản dị có pha chút dí dỏm, khiến những bài Luật học 
khô khan trở thành dễ thuộc khó quên, những giờ lên lớp bó 
buộc trở nên hào hứng sinh động, đầy ắp tiếng cười sảng khoái. 
Hình ảnh Thầy cặm cụi bao tập, viết nhãn vở cho học trò-chỉ 
thấy những thầy giáo làng ngày xưa đối với lớp vỡ lòng, nay 
gặp lại nơi một vị tôn túc-thật là hình ảnh thân thương hiếm 
có. Thầy san sẻ cho mọi học trò của Thầy vị ngọt của giáo pháp 
và tình cảm Sư-Đệ thắm thiết, mà không cần sự đền đáp của 
bất cứ ai.  

Phật Đản năm 1963, chính quyền Ngô Đình Diệm, ra lệnh 
triệt hạ cờ Phật giáo. Mùa pháp nạn bắt đầu. Đại đức Thích 
Đỗng Minh, với tư cách thành viên Ủy ban Bảo vệ Phật giáo tại 
Nha Trang, cùng Tăng Ni Phật tử tranh đấu chống chính sách 
kỳ thị tôn giáo và đàn áp Phật giáo đồ, theo phương châm bất 
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bạo động. Ngọn đuốc thiêng Quảng Đức dẫn đầu ngọn lửa vị 
pháp thiêu thân, thắp sáng cả năm châu, đánh thức lương tri 
của toàn thế giới. Một triều đại tưởng chừng hùng mạnh bền 
lâu, đã bị sụp đổ vì không hợp lòng dân, không thuận lý đạo. 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất ra đời. Viện Hóa Đạo 
chỉ định Thầy làm Phó Trưởng miền Khuông Việt gồm các 
tỉnh Cao nguyên Trung phần, sau đó làm Trưởng miền, khi 
Thượng tọa Trưởng miền Thích Quang Phú từ chức. Một năm 
sau, Ngài Trí Quang đề bạt Thầy làm Vụ trưởng PHV, điều 
hành 22 PHV gồm 996 Tăng Ni sinh, một chức vụ quan trọng 
nhất trong đời tu của Thầy.  

Trong thời kỳ này, nội bộ Phật giáo có sự phân hóa. Một số 
Tăng Ni sinh có tâm hướng ngoại. Riêng Thầy vẫn giữ vững 
hoài bão giáo dục đào tạo Tăng tài. Bài thơ Thầy đăng trên báo 
Hoằng pháp có tính dí dỏm nhưng lại là lời thơ kêu gọi thống 
thiết: 

Viện quý Tú lo tu Viện cần Tú có tu 
Viện thương tu thiếu Tú Viện ngán Tú không tu.  

Chư tôn đức trong Giáo hội bấy giờ hết lòng ủng hộ chương 
trình chuyên khoa của PHV do Thầy khởi xướng. Ba lớp 
chuyên khoa đầu tiên ở Hải Đức (Nha Trang), Huệ Nghiêm 
(Sài Gòn) và Thập Tháp (Bình Định) ra đời. Thầy lần lượt giữ 
chức Giám học, Phó Viện trưởng điều hành Viện Cao đẳng 
PHV Hải Đức, là một trong hai trợ lý đắc lực cho HT Giám 
viện Thích Trí Thủ. Dù công việc bận bịu đến mấy, Thầy 
không bao giờ xao lãng những giờ lên lớp, những thời công 
phu, những buổi quá đường. Thói quen đúng giờ từng phút 
một của Thầy là một trong những đức tính mà ai cũng nể phục 
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nhưng không phải ai cũng làm theo được. Câu nói thời danh 
của Thầy: “Cảnh khổ là nấc thang của bậc anh tài, là kho tàng của 
người hiểu biết, là hố thẳm của kẻ ươn hèn” cũng là câu châm ngôn 
hướng dẫn Thầy và môn đệ vượt qua mọi biến động của hoàn 
cảnh. Đối với các học Tăng, Thầy vừa là thầy là cha, vừa là bạn 
là đồng sự, luôn có mặt luôn sát cánh trước những thuận 
nghịch của dòng đời và đổi thay của lòng người. Nhiều vị dù đã 
trưởng thành thỉnh thoảng gặp chuyện không vui, vẫn về ngồi 
dưới chân Thầy để được Thầy khuyên bảo sách tấn. Nhìn 
gương mặt tươi tắn, ánh mắt độ lượng, nụ cười vừa chúm chím 
vừa bí ẩn vừa đầy ý nghĩa, vị ấy thấy vơi đi bao ưu tư khúc mắc. 
Và khi lạy Thầy từ giã, vị ấy ra về với một sức mạnh mới, một 
niềm tin mới, để có thể gánh vác trọng trách tưởng chừng quá 
sức kham nhẫn của mình! 

Sau khi các cơ sở sản xuất ngừng hoạt động (1977), Thầy có 
thời gian toàn tâm toàn ý cho công tác giảng dạy và dịch thuật. 
Các Tự viện ở Nha Trang và một số nơi ở Sàigòn như Quảng 
Hương Già Lam, Vạn Hạnh... thường có bóng Thầy trong lớp 
học. Thầy cũng được tôn cử làm Tuyên Luật Sư cho các Đại 
giới đàn Trí Thủ, Thiện Hòa, từ đó nhiều giới tử trở thành 
những cây xanh lá, tương lai của Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
sau này.  

Năm Thầy 70 tuổi (1997), Giáo hội PGVN tấn phong Thầy 
lên Hòa Thượng và suy tôn vào Hội đồng Chứng minh Trung 
ương. Sau đó, Thầy lại được suy cử làm Chứng minh và Cố vấn 
cho Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Khánh Hòa, Phó Viện 
trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam.  
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Trải qua nhiều chức danh lớn trong Đạo pháp, trở thành Bậc 
cao Tăng thạc đức của Giáo hội, nhưng đối với Thầy, tất cả chỉ 
là hoa đốm giữa hư không. Người tu chân chính không màng 
danh lợi, biết thân tâm cảnh là duyên hợp tạm có, không bất 
biến, không thường hằng. Thầy làm mọi Phật sự với tinh thần 
vô ngã vị tha, chỉ với mục đích duy nhất: Giác ngộ và Giải 
thoát khỏi ba cõi trầm luân. Bài thơ khai bút Xuân Bính Tý 
(1997) Thầy viết khi đến tuổi “cổ lai hy” cho thấy ý chí của 
Thầy:  

Tuổi Đinh Mão năm nay bảy chục,  
Trải thời gian gạn đục lóng trong.  
Quyết tâm rửa sạch cõi lòng, 
Mới mau ra khỏi cái vòng tử sinh.  

V- SỰ NGHIỆP DỊCH THUẬT 

Cuộc đời Thầy có duyên gắn bó với Luật học từ thuở theo 
hầu Bổn sư. Trong công phu tu hành, trong công tác giảng dạy 
và trong sự nghiệp dịch thuật, Thầy đều lấy Luật làm căn bản, 
như từng tâm niệm: “Thề sống chết với Luật học”.  

Bộ luật đầu tiên Thầy được tiếp xúc là bộ Trùng Trị của Trí 
Húc Đại Sư viết bằng chữ Hán, Thầy học với ngài Đôn Hậu từ 
năm 1953. Sau đó, lại được nhiều lần học với ngài Trí Thủ, nên 
lúc nào rỗi rảnh, Thầy lại giở ra xem. Đây là một trong những 
dịch phẩm Thầy tâm đắc nhất khi phiên dịch.  

Năm 1972, Thầy vào chùa Già Lam chủ trì an cư cho chúng 
phổ thông, để Hòa Thượng Trí Thủ về Nha Trang phụ trách 
chúng chuyên khoa. Suốt ba tháng tạm trú tại phòng của HT, 
có máy điều hòa xua hết cái nóng bức mùa hạ, Thầy ngồi 
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nghiên cứu tạng Luật đều đặn 12 giờ mỗi ngày. Đọc đến đâu, 
Thầy thông suốt đến đó, không biết mỏi mệt mà thấy thích thú 
vô cùng. Khi được giải nhiệm chức vụ Trưởng phòng Bào chế 
của các Hợp tác xã Bồ Đề tại Nha Trang, Huế, Sàigòn (1988), 
Thầy có nhiều thời giờ rảnh, càng chú tâm vào việc phiên dịch.  

Phương pháp làm việc của Thầy chia làm nhiều bước một 
cách khoa học: Trước tiên, Thầy đọc qua tác phẩm một lần để 
hiểu toàn bộ nội dung. Kế đến, Thầy đọc lại lần thứ hai thật kỹ, 
chữ nào không hiểu là Thầy tra cứu và ghi chép cẩn thận. Bước 
thứ ba Thầy bắt đầu dịch. Sau khi dịch xong tác phẩm, Thầy 
đọc lại bản dịch mà không nhìn vào nguyên tác, để sửa chữa và 
bổ sung về văn phạm, ngữ pháp. Tiếp theo, Thầy đối chiếu bản 
dịch với nguyên tác, xem trong lúc thêm bớt câu chữ, có đi lệch 
với nguyên văn chữ Hán không. Khi đã chép lại bản thảo sạch 
sẽ, Thầy lại nhờ huynh đệ dò lại từng câu, đối chiếu với bản 
chữ Hán để chắc chắn không có sự sai sót. Bản dịch hoàn chỉnh 
được đánh vi tính thành sáu bản, gửi đến sau nơi nhờ lưu giữ.  

Khi Viện Nghiên cứu Phật học Thành Phố HCM thành lập, 
Thầy đã dịch xong 3 bộ: Bộ luật Tiểu 4 quyển (dịch thuộc lòng 
ra văn vần), Bộ Trùng Trị Tỳ Ni 18 quyển và Tỳ kheo Giới bổn 
Sớ nghĩa. Tất cả các bản dịch, Thầy dâng cúng cho Viện 
Nghiên cứu tùy nghi sử dụng. Năm 1991, Phân viện Nghiên 
cứu Hà Nội ra đời tại chùa Quán Sứ, Thầy được mời vào Ban 
Phiên dịch. Thầy đã tích cực làm việc, góp công lớn trong việc 
dịch thuật và xuất bản tập I bộ luật Tứ phần (gồm 15 trong số 
60 quyển).  

Những năm cuối đời, dù cơ thể mang nhiều bệnh tật, Thầy 
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vẫn hăng say đóng góp tài trí của mình cho Giáo hội. Ngoài 
trách nhiệm Trưởng ban Phiên dịch Pháp tạng PGVN, Thầy 
còn làm Cố vấn chỉ đạo Ban Phiên dịch Đại tạng kinh và 
Trưởng ban Bảo trợ Phiên dịch Pháp tạng. Ở cương vị nào, 
Thầy cũng chu toàn hết mực.  

Nhờ có Thầy với kinh nghiệm phong phú, với uy tín lớn lao 
đối với Tăng ni Phật tử trong và ngoài nước, Ban Phiên dịch đã 
hoạt động hiệu quả. Cụ thể là 17 tập trong Đại chính Tân tu 
Đại tạng Kinh đã được dịch và chứng nghĩa, chỉ trong vòng 3 
năm.  

Sự nghiệp tu học và hành đạo của Thầy đồ sộ như thế, thật 
khó có người sánh kịp. Nhưng khi có ai ngỏ lời ca tụng, Thầy 
chỉ một nụ cười mỉm bảo rằng, đó chỉ là nhờ nhân duyên lớn 
được gần gũi học tập nhiều vị chân tu thạc đức, từ khi đồng 
chơn nhập đạo đến lúc trưởng thành. Thật vậy, từ năm 13 tuổi, 
Thầy đã vào chùa Khánh Vân của Đại sư Chơn Quang, được 
Hòa Thượng Trí Thắng và sau đó Hòa Thượng Huyền Tân 
giáo dưỡng. 19 tuổi, Thầy được Bổn sư cho thêm 1 tuổi để thọ 
giới Cụ túc, dưới sự chủ trì của Hòa Thượng Phước Huệ và 
Hòa Thượng Huệ Chiếu là hai vị Đại lão Hòa Thượng đạo cao 
đức trọng. Khi ra Huế, Thầy lại được học với các bậc thạch trụ 
tòng lâm chấn hưng Phật giáo Việt Nam như các ngài Thiện 
Siêu, Trí Quang, Đôn Hậu. Lúc làm việc, Thầy thân cận với 
Hòa Thượng Trí Nghiêm, Minh Châu là những vị chân tu nổi 
tiếng của PGVN ngày nay. Như thế, được sự thân cận, giáo 
dưỡng, thương yêu của trên mười bậc Cao tăng thạc đức, 
phước báo này của Thầy thật rộng lớn ít ai bằng. Có lẽ nhờ noi 
gương các Ngài nên cuộc đời Thầy cũng tỏa sáng giới đức, để 
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đến lượt Thầy, trở thành một cây cao bóng cả của PGVN.  

VI- BỆNH TẬT VÀ VIÊN TỊCH.  

Năm 61 tuổi, Thầy tình cờ phát hiện mình bị cao huyết áp và 
đục thủy tinh thể (cườm mắt). Năm năm sau, Thầy mắc thêm 
bệnh Tiểu đường. Theo lời khuyên của bác sĩ điều trị, Thầy 
kiên trì dùng thuốc hàng ngày, cử kiên đúng cách. Thời gian 
làm việc giảm bớt, từ 8 giờ còn 4 giờ mỗi ngày.  

Khi Thầy dịch vừa xong bộ Ngũ phần luật thì bệnh Tiểu 
đường tạm ổn. Lượng đường huyết còn cao nhưng không ở 
mức độ nguy hiểm, thần sắc vẫn tươi nhuận. Thường ngày, 
ngoài giờ làm việc, Thầy thích ngồi trên xích đu, một tay cầm 
quạt phe phẩy, tay kia luôn có chuỗi hạt đen tuyền.  

Ngày 9/4/2005, sau khi vào Sàigòn dự lễ húy kỵ Ôn Già Lam, 
Thầy tự nhiên thấy trong người khó chịu, ăn uống kém hẳn. 
Bệnh viện tỉnh Khánh Hòa khám và chẩn đoán “nghi K gan đa 
ổ/ Tiểu đường type 2 + Cao huyết áp” và chuyển Bệnh viện 
Chợ Rẫy. Tại đây sau khi xét nghiệm cần thiết, chẩn đoán K 
gan được xác định. Thầy biết được, điềm nhiên bảo rằng: “Mười 
lăm năm tôi bị bệnh Tiểu đường, chữa trị chừng ấy là vừa, mọi việc 
không cần thiết nữa”. Ý Thầy muốn nói, với Thầy thì 79 tuổi là 
đủ, không nên sống đến 80, tuổi ngang bằng đức Phật.  

“Ung thư gan”, câu phán quyết của Bác sĩ như một lệnh tử 
hình! Cái chết được báo trước, không phải tính bằng năm mà 
bằng ngày bằng tháng. Sức khỏe Thầy suy sụp nhanh chóng, 
chỉ mới chín ngày nằm viện mà da đã vàng đậm, không tự đi 
được phải có người dìu. Mọi người đều bàng hoàng lo lắng, chỉ 
có Thầy vẫn bình tĩnh lạc quan. Nụ cười mỉm đặc biệt vẫn 
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thoáng hiện khi có người đến thăm kể chuyện vui. Khi hơi 
khỏe lên chút ít, Thầy vẫn có những câu khuyên bảo khi nghe 
trò tâm sự. Trước khi về lại Nha Trang, Thầy còn đến Già Lam 
xin gặp Ôn Trí Quang lần cuối. Hai vị tôn túc nói chuyện với 
nhau rất lâu, và khi chia tay Ôn bảo Thầy: “Đỗng Minh về chào 
bổn đạo đi là vừa”. Đại sư biết rằng, lần chia tay này là vĩnh viễn! 

Trở về chùa Tỉnh hội Long Sơn (Nha Trang), nơi gắn bó cùng 
Tăng chúng trên 50 năm, Thầy được quý thầy và các Y Bác sĩ 
tận tình thuốc thang chăm sóc. Thầy biết bệnh tình không qua 
khỏi, nên sắp đặt mọi việc chu đáo, dặn dò nhắc nhở không sót 
một ai, kể cả những đệ tử từ lâu ở xa không gặp. Về hậu sự, 
Thầy nhờ Hòa Thượng Thích Chí Tín, trụ trì chùa Long Sơn, 
viết theo lời ủy thác của Thầy: “Lễ tang đơn giản, thời gian trong 
vòng 36 tiếng đồng hồ. Không xây tháp, dùng tịnh tài này để ấn tống 
kinh sách”. Chữ ký của Thầy bên trái tờ di chúc, lập ngày 
17/6/2005, ngoằn ngoèo run rẩy nhưng vẫn toát lên sự rắn rỏi 
của một ý chí vững vàng trước ngọn cuồng phong bên lề cửa tử. 
Đến phút cuối, Thầy vẫn chỉ một lòng nghĩ đến việc chung, mà 
không hề muốn thọ nhận điều gì cho riêng mình! 

10 giờ sáng ngày hôm ấy, Thầy tiếp thầy Thích Nguyên Giác, 
trụ trì Quảng Hương-Già Lam. Nằm trên chiếc võng quen 
thuộc, Thầy dặn dò nhiều điều và nhận tịnh tài cúng dường. 
Sau đó, Thầy nằm yên, chánh niệm tỉnh giác trong tiếng niệm 
hồng danh đức Phật của Tăng Ni Phật tử.  

14 giờ 30, Thầy bảo đưa từ võng lên giường, nghiêng về bên 
phải theo tư thế kiết tường, tư thế nằm thường ngày của Thầy 
khi ngủ. Sau câu nói khẽ với thị giả: “Tôi không uống nước và 
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uống thuốc nữa”, Thầy im lặng, không cử động, hơi thở đều đặn 
nhẹ nhàng nhập Kiết tường tam muội! 

Có thể nói, giờ phút xả báo thân là giờ phút được tôn vinh 
của một Bậc xuất trần Thượng sĩ. Giữ nguyên tư thế kiết 
tường, Thầy làm chủ thân tâm, tự tại trước bờ sinh tử. Cái đau 
thể xác do bệnh tật nghiệt ngã không làm ảnh hưởng định lực, 
Thầy nhẹ nhàng trút hơi thở cuối cùng, thể nhập Pháp thân 
thường trụ. Bấy giờ là 18 giờ 45 phút, ngày 17/6/2005 (11/5 Ất 
Dậu), trụ thế 79 năm, 60 hạ lạp.  

Sự ra đi của Thầy là một sự mất mát không gì bù đắp nổi. Đất 
nước mất đi một nhân tài, dân tộc Việt Nam mất đi một người 
con ưu tú. Phật giáo Việt Nam mất đi một thạch trụ vững chắc, 
Giáo hội mất đi một cánh tay đắc lực. Tăng Ni Phật tử mất một 
người Thầy-người Cha-người Anh hết lòng vì đàn hậu lai. Ban 
Phiên dịch Pháp tạng mất đầu tàu gương mẫu trong công tác 
dịch thuật đầy khó khăn trở ngại. Tông môn không còn nữa 
cội tùng già từ bao lâu tỏa mát nơi Tổ đình Thiền Lâm Tự. Tuy 
vậy, tấm gương công phu đạo hạnh của Thầy vẫn mãi chói sáng 
cho muôn đời sau noi theo. Thầy sinh ra từ vùng địa linh nhân 
kiệt, nơi vua Quang Trung dấy nghiệp đánh đuổi ngoại xâm, 
viết nên trang sử vẻ vang hào hùng của đất nước. Thầy được 
giáo dưỡng tại Tổ đình Sắc tứ Thiền Lâm tự-Phan Rang, nơi 
nắng gió khô hanh, nơi ngọn lửa nóng bức, biến vàng trong 
quặng thành khối vàng ròng tinh khôi quý giá. Thắp sáng ngọn 
đuốc Thiền Lâm-Tế, Thầy về nhập chúng Long Sơn Nha 
Trang, nơi hội tụ nhiều bậc Cao tăng thạc đức. Mối đạo tình 
keo sơn Trí Nghiêm-Chí Tín-Đỗng Minh-Thiện Bình trên đồi 
Trại Thủy kết dệt từ bao đời kiếp, chung vai chung sức trong 
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sự nghiệp hoằng hóa lợi sanh, mãi mãi là một bản đạo ca làm 
rung động lòng người! Suốt cuộc đời, Thầy không mong cầu 
điều gì cho bản thân, mà chỉ lấy trọng trách đào tạo Tăng tài 
làm sự nghiệp lợi tha, lấy việc nghiêm trì giới luật làm công phu 
tự lợi. Không quản thành bại, không ngại khen chê, phấn đấu 
không mệt mỏi vượt qua mọi khó khăn bên ngoài và mọi trở 
ngại bên trong thân tâm, để đến lúc cuối, Thầy thanh thản ra đi 
trong tư thế kiết tường! 

Suốt 79 năm trên sân khấu cuộc đời, tuy Thầy đóng khá 
nhiều vai diễn, nhưng lúc nào cũng sáng ngời một hình ảnh 
của bậc chân tu. Theo đạo đức Khổng Mạnh, mẫu người quân 
tử là “Phú quý bất năng dâm, Bần tiện bất năng di, Uy vũ bất năng 
khuất”. Những đức tính ấy, nơi Thầy có đủ: Đối với tiền tài 
danh lợi, Thầy không ham muốn dù tự tay làm ra thật nhiều 
của cải; cả đời sống thiểu dục tri túc, thậm chí trước khi nhắm 
mắt còn dặn dò làm lễ tang đơn giản để dành tiền in kinh sách. 
Đối với nghèo hèn hoặc trước hoàn cảnh khó khăn, Thầy 
không động tâm, chỉ một đức hy sinh kham nhẫn. Đối với uy 
vũ, chỉ một nụ cười mỉm cũng đủ hóa giải mọi điều. Nhưng 
hơn thế nữa, là một người tu Phật thực hành công hạnh Sa-
môn, Thầy luôn tinh tấn trong công phu, nhiệt tình trong các 
Phật sự và dốc hết sức mình trong công cuộc đào tạo đội ngũ kế 
thừa. Bàn thờ của Thầy chỉ đặt một chữ XẢ, như nhắc nhở 
Thầy buông xả mọi phân biệt chấp trước, buông xả mọi ham 
muốn trần gian và cuối cùng, buông xả báo thân một cách an 
nhiên tự tại. Cuộc đời Thầy thật vô cùng trong sáng đẹp đẽ 
như viên ngọc quý không tỳ vết; bản thân viên ngọc dù trải 
qua bao lần bị giũa mài đau đớn, vẫn hoan hỉ vì đã góp phần 



HẰNG NHẪN NHỤC-THƯỜNG TINH TẤN | 65 

 

làm đẹp cho đời! 

Trong buổi lễ phúng điếu, nhiều người xúc động khi nghe bài 
điếu văn của Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Khánh Hòa: 

... Không thần thông phép lạ  
Chẳng mật ngữ linh phù 
Chỉ nhất tâm khổ hạnh công phu 
Bốn chúng thảy trang nghiêm khể thủ.  
Thân tứ đại ba y là đủ 
Ngày hai thời tịnh chỉ công phu.  
Tiền rừng bạc biển cho dù, 
Trên tay Thầy một chuỗi xâu Bồ-đề! 

Đại sư Trí Quang thường rất ít khen ai, cũng ít khi viết kệ 
phúng điếu, nhưng Ngài đã phá lệ tặng Thầy những lời trân 
trọng: 

Phụng cúng chúng trung tôn  
Thiện thuận giải thoát giới  
Bệnh tử bất khổ thân 
Thị thắng dị thục tướng.  

Khen cho vị Tăng khéo thuận giới giải thoát, bệnh chết 
không làm khổ thân, đó là tướng thù thắng của quả dị thục. Lời 
khen thật quý giá và nói lên đầy đủ công hạnh trong sự nghiệp 
giáo dục cùng những điều vượt thường của Thầy trong giờ 
phút lâm chung.  

Ngày tiễn đưa kim quan Thầy, cả một rừng người tham dự và 
bao nhiêu nước mắt tiếc thương. Mọi người đều khóc, chỉ riêng 
Thầy mỉm cười. Có phải người chân chính nào cũng đều thể 
hiện tinh thần “Khi sinh ra, ta khóc trong khi mọi người cười. Phải 
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sống thế nào để khi mất đi, ta cười trong khi mọi người khóc”? Di thể 
Thầy được thanh nghiêm nhập tháp gần bảo tháp cố Đại lão 
Hòa Thượng. Thích Trí Nghiêm. Lúc còn sinh tiền, hai vị tôn 
túc đã làm việc cùng nhau, sát vai nhau vượt qua bao khó khổ. 
Ngày nay, nhục thân hai vị lại cùng nằm bên nhau trong lòng 
đất đồi Trại Thủy-Nha Trang, như một sự nghỉ ngơi bình yên 
sau bao năm phụng sự chúng sanh báo đền ơn Phật.  

Thầy giờ thượng phẩm đăng lâm,  
Nụ an nhiên ấy trong ngần như như.  
(Đạo-Quang) 

Cố Hòa Thượng Luật Sư Thích Đỗng Minh đã “thượng phẩm 
đăng lâm”, nhưng hình ảnh Thầy vẫn luôn sống mãi trong lòng 
tứ chúng, vẫn sáng ngời trong tâm tưởng của hàng môn đệ. Đặc 
biệt là những người con xuất thân từ Tổ đình Thiên Hưng và 
Tổ đình Thiền Lâm-Phan Rang, dù đang còn làm Phật sự tại 
quê hương hay như những cánh chim trưởng thành bay đi tám 
hướng, vẫn luôn nhớ ơn Thầy đã làm rạng danh Tông phái. Để 
thể hiện lòng thành kính tri ân ấy, chúng ta nguyện làm như 
Thầy đã làm, nói như Thầy đã nói, nghĩ như Thầy đã nghĩ; 
nguyện noi theo chí hướng của Thầy suốt đời rèn luyện thân 
tâm, hết lòng phụng sự cho dân tộc và đạo pháp, góp phần 
thanh tịnh quốc độ. Những di ngôn của Thầy sẽ luôn như 
những lời sách tấn, những viên diệu dược chữa trị tâm bệnh 
cho chúng ta trên bước đường hành đạo nhiều cạm bẫy chông 
gai. Và trước khi chia tay với Thầy, chúng ta hãy đọc lại trang 
Hồi ký có bài thơ Thầy viết lúc 8 giờ 30 ngày mùng một Tết 
Bính Tý (1997): 

Khai thần bút, minh niên Bính Tý,  
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Từ Thị Ngài hoan hỷ càng thêm.  
Con nguyền suốt cả ngày đêm, 
Tinh tấn tịnh lự trang nghiêm đời mình.  
Sống tri túc an bình thiểu dục,  
Của người cho, đúng lúc mới tiêu.  
Việc cần không kể bao nhiêu, 
Lợi đời lợi đạo dẫu nhiều vẫn vui.  
Nay tự nhủ đôi điều nên nhớ, 
Đừng bội lòng, đừng chớ nói suông.  
Luôn luôn nghĩ đến vô thường, 
Mạng sống nào khác như sương đầu cành.  
 Bệnh, lão, tử đến nhanh như chớp,  
Mới đây mà lớp lớp ra đi.  
Xoay qua xoay lại đã già, 
Nay đà bảy chục thật là quá mau!  
Vòng luẩn quẩn trước sau đều thế,  
Có chi đâu mà để nói năng? 
Chơn như Phật tánh vĩnh hằng, 
Quy nguyên là đích, tuệ đăng dẫn đầu.  

THIỀN THẤT VIÊN GIÁC 
Viết nhân ngày Tiểu tường Cố Hòa Thượng Luật sư thượng Đỗng hạ Minh.  





CẢM NIỆM TÔN SƯ 
 
 

THÍCH ĐỨC THẮNG 

am-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật  

Kính bạch Giác linh Thầy, 

Những điều này đáng ra môn đồ pháp phái đệ tử chúng 
con đã bộc bạch với Thầy trong thời gian cử hành tang lễ; nhưng vì 
hoàn cảnh vào lúc ấy không cho phép chúng con được quyền làm 
việc này, nên phải mãi đến hôm nay, tại Tổ đình Thiền Lâm nhân 
ngày chung thất trai tuần Thầy, chúng con mới đủ duyên để làm 
được cái quyền này.  

Kính bạch Giác linh Thầy, 

Môn đồ pháp phái đệ tử chúng con thường nghe: Cha mẹ tác tạo ra 
tấm thân ngũ uẩn chúng con, Thầy Tổ tác thành Giới thân Tuệ 
mạng cho chúng con. Nhưng sắc thân năm uẩn này thì luôn biến 
dịch từ khi mới sinh ra cho đến khi khôn lớn hiểu biết và, cho đến 
lúc về già đã biến dịch đổi thay theo sự chi phối của luật vô thường, 
chúng tùy thuộc vào thời gian qua sự sinh diệt biến dị của nhân 
duyên sinh khởi; trong khi tánh giới của pháp thân tuệ mạng thì bất 
sinh bất diệt, vượt qua khỏi sự chi phối của không gian và thời gian. 
Qua đó, chúng con cảm nhận rằng ân đức tác thành giới thân tuệ 

N 
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mạng, chúng con không thể nào dùng bút mực để diễn tả lên giấy 
trắng mực đen, hay bày tỏ bằng ngôn ngữ lời nói để thể hiện lòng tín 
thành báo đáp ân Thầy trong muôn một! 

Bảy mươi chín năm thác tích bụi trần, trong đó hơn sáu mươi năm 
thừa hành Phật sự: 

Đối với bản thân, Thầy lúc nào cũng giữ gìn giới châu thanh tịnh, 
liên tục tinh tấn nhẫn nhục nghiêm khắc với chính mình nhằm 
thanh tịnh hóa ba nghiệp thân khẩu ý qua cuộc sống, cộng với lòng 
từ bi, hỷ xả và, cuộc sống đơn giản tri túc của Thầy trong công phu 
tu tập, đã biến Thầy thành Người sạch như băng tuyết, nó được thể 
hiện qua việc làm chủ cuộc sống hằng ngày và, trong việc làm chủ lấy 
cái chết của mình trong tư thế kiết tường lúc ra đi của Thầy; chúng 
đã nói lên tất cả những gì chúng con muốn nói.  

Đối với mọi người, Thầy luôn luôn khiêm cung, từ hòa, nhỏ nhẹ, 
rộng lượng trong giao tiếp qua kham nhẫn và hỷ xả. Thầy vì lòng từ 
bi mà hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp nghiên cứu dịch thuật, 
giáo dục cùng việc nuôi dạy đào tạo Tăng tài cho mai hậu. Thầy 
không ngại tuổi già sức yếu, tù tội, bệnh hoạn vây quanh đã vì tương 
lai Phật pháp, vì đàn hậu tiến mà dang tay gánh vác, hướng dẫn, bão 
bọc từ miếng cơm manh áo cho đến việc truyền trao giáo pháp cao 
minh của đức Từ Phụ cho Tăng chúng. Thầy đáng xứng danh là bậc 
long tượng trong chốn Thiền môn, Người vừa thể hiện thân giáo vừa 
thể hiện ngôn giáo một cách sinh động qua cuộc sống và trong dạy 
dỗ. Qua đó chúng con và mọi người đã học được rất nhiều bài học 
Phật pháp từ đơn giản được thể hiện qua cuộc sống chính bản thân 
Thầy đến ý nghĩa sâu xa qua sự giảng dạy sinh động dí dỏm trong ví 
dụ, đã làm cho chúng con nắm bắt một cách nhanh chóng những cốt 
lõi cơ bản trong lối trình bày. Đó là những gì môn đồ đệ tử chúng 
con lúc nào cũng nhớ nghĩ đến Thầy, điều mà chúng con viết về 
Thầy chúng đã thể hiện qua những nhận xét của Hòa Thượng Thích 
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Trí Quang sau khi nghe tin Thầy an nhiên thị tịch trong tư thế kiết 
tường như hình ảnh đức Đạo sư nhập Niết- bàn. Hòa Thượng đi điếu 
cho Thầy bốn câu kệ, mà trước nay Hòa Thượng chưa từng đi cho 
bất cứ Hòa Thượng, Thượng tọa, Đại đức chúng Tăng nào, chúng 
nói lên tất cả cuộc đời của Thầy đã thể hiện trong sanh-bệnh-tử của 

chính mình:  
Phụng cúng chúng Trung tôn  
Thiện thuận giải thoát giới  
Bệnh tử bất khổ thân 
Thị thắng dị thục tướng.  

Có lẽ nhờ nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp, nên chúng con đã gặp 
Thầy, được làm môn đồ pháp phái đệ tử của Thầy. Chúng con được 
hân hạnh hầu cận bên Thầy một thời gian khá lâu; những gì đáng 
dạy thì Thầy đã dạy cho chúng con vừa khẩu giáo vừa thân giáo. Có 
những lúc chúng con lầm lỗi vấp ngã, Thầy như một người cha vực 
dậy, nghiêm khắc chỉ dạy ngay đến cả roi vọt; nhưng sau đó Thầy 
như là một người mẹ hiền bỏ qua mọi chuyện, an ủi, khích lệ chúng 
con. Cho dù sau này vì nhân duyên chúng con ít gần gũi bên Thầy 
để được đích thân quỳ gối bên Thầy, nghe những lời dạy từ Thầy, 
hay được nghe những buổi giảng của Thầy về kinh-luật-luận như 
trước kia về khẩu giáo; nhưng chúng con cũng có thể học được Phật 
pháp từ nơi thân giáo của Thầy. Hình ảnh nghiêm từ như người cha 
khả kính của Thầy được thể hiện qua bốn oai nghi đi đứng nằm ngồi 
của giới thân thanh tịnh oai nghiêm, những lời động viên, khuyến 
khích học hành đối với chúng con tuy có ít ỏi; nhưng đó là những 
động cơ thúc đẩy mạnh đã làm tăng lòng tín tâm nơi chúng con đối 
với giới pháp và những lời dạy của đức Phật. Thầy như một từ mẫu, 
không riêng gì đối với môn đồ pháp phái đệ tử chúng con tại Tổ 
đình, mà nhất là đối với Tăng chúng tại các Phật học viện, Thầy lúc 
nào cũng lo lắng đến việc tạo dựng kinh tế tự túc cho chúng Tăng, để 
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cho chúng Tăng khỏi tự lo cho mình về miếng cơm manh áo, mà chí 
tâm vào việc tu học. Thầy đã vất vã chạy xuôi chạy ngược các tỉnh 
trong khắp cả nước từ Quảng Trị cho đến Cà Mau để lo về giáo dục 
và, lo về kinh tế cho chúng Tăng trong các Phật học viện vào lúc bấy 
giờ (trước năm 1975). Hơn nữa, nhờ giới đức từ bên trong Thầy lan 
tỏa ra đã khiến cho những người chung quanh khi tiếp xúc với Thầy 
luôn luôn mang lại cho họ niềm an lạc hoan hỷ yên ổn.  

Ân đức vô lượng vô biên ấy đối với môn đồ pháp phái đệ tử Thiền 
Lâm nói riêng, chúng Tăng cả nước nói chung và, nhất là Tăng Ni 
Nha trang, chúng con chưa kịp báo đáp thì than ôi! Thầy chợt ngã 
bệnh trong vòng hai tháng đúng và, đã vĩnh viễn ra đi mãi mãi. Thế 
là từ nay:  

Trượng thất Long Sơn vắng bóng Thầy,  
Trăng dòm song cửa lạnh lò hương  
Mùi thơm giới đức còn quanh quẩn 
Gió thoảng vô thường vắng tiếng chuông!  
Chốn Tổ Thiền Lâm lá rụng đầy  
Gót hài ký ức nạm xanh rêu 
Ảnh chìm long vị Người không thấy  

Chim lạc đường mây khản tiếng kêu!  
Hải Đức Già Lam hoa lá lay 

Nguyệt tà hương quyện gió đưa sang Mùi hương đạo hạnh như còn 
mãi Thiền thất lạnh lùng trăng tỏa hương.  

Kính bạch giác linh Thầy, 

Thầy thường dạy chúng con “Vô thường thị thường.” Hãy nắm lấy 
tinh túy cốt tủy của nó mà làm chủ sống chết. Tuy chúng con biết 
thế nhưng trước cảnh sinh ly tử biệt, trước sự ra đi của Thầy chúng 
con không làm sao cầm được nước mắt, chúng con mất đi trái tim 
nhân hậu Bồ-tất hạnh của Thầy, chúng con biết nương tựa vào đâu 



HẰNG NHẪN NHỤC-THƯỜNG TINH TẤN | 73 

 

trong những lúc như lúc này? 

Hôm nay nhân ngày lễ chung thất Thầy, chúng con kính bộc bạch 
lên Thầy những gì chúng con muốn bộc bạch trong những ngày lễ 
tang của Thầy, nhưng chưa đủ duyên để trình lên Thầy. Nay chúng 
con quỳ trước linh đài, thành kính nguyện noi gương Thầy trên bước 
đường phụng sự đạo pháp và dân tộc; trong đó việc đào tạo Tăng tài 
tiếp Tăng độ chúng cho mai hậu và, nghiên cứu phiên dịch kinh tạng 
là ước nguyện chính của Thầy trong sự nghiệp giáo hóa độ sinh. 
Chúng con nguyện sẽ noi theo và thực hành lấy “Trí tuệ làm sự 
nghiệp” cho chúng con như Thầy thường dạy. Và nhân đây chúng 
con xin kính ngưỡng mong Thầy vì sự nghiệp “Thượng cầu Phật 
đạo, hạ hóa chúng sinh” mà Thầy hồi nhập ta-bà để hướng dẫn dìu 
dắt chúng con chuyển phàm thành Thánh, chuyển mê khai ngộ. 
Chúng con xin thành tâm kính lạy giác linh Thầy chứng giám và, 
cảm niệm thâm ân giáo dưỡng của Thầy đối với môn đồ pháp phái đệ 
tử chúng con.  

Nam mô từ Lâm Tế chánh tôn tứ thập nhị thế Thiền Lâm đường 
thượng húy thượng Thị hạ Khai, tự Hạnh Huệ, hiệu Đỗng Minh tôn 
sư giác linh thùy từ chứng giám.  

Thay mặt môn đồ pháp phái  
Đệ tử Thích Đức Thắng 

 



 

 
 
 
 

NHỮNG LỜI DẠY CUỐI CÙNG 
CỦA ÔN 

ai tuần lễ sau khi từ bệnh viện Chợ Rẫy–Sài Gòn trở về, cảm 
thấy sức khỏe suy yếu, nằm dưỡng bệnh trên võng giữa quý 

Thầy thị giả, Ôn từ hòa dạy: “Tiền như rắn độc, các Ông hãy cẩn thận. 
Giờ nào việc nấy, chỗ nào vật ấy. Một điều nữa, sau khi Tui mất, Tui thích 
nằm nghiêng bên phải, các Thầy nên để như vậy; không nên xây tháp, để 
tiền đó ấn tống kinh sách, cúng dường các chùa. Hãy cố gắng tinh tấn, tinh 
tấn.” 

Thị giả của Ôn, Nguyên An kính thuật.  

H 

Hòa thượng dạy Luật cho lớp Hán Nôm nâng cao tại Quảng 
Hương Già Lam (1995) 



VẦNG SÁNG BÊN ĐỒI 
(ghi lại buổi lễ tưởng niệm và cung tiễn Kim quan)  

Vô thường thị thường như bọt nước 
Tịch diệt phi diệt áng mây trời 

Sáu mươi năm bố pháp giữa cuộc đời 
Một mai sớm sáng ngời lối cũ.  

 

êm trăng 14, ngôi chùa Long Sơn im lìm trong sự huyền 
ảo lạ thường. Bầu trời đêm tuy đẹp nhưng chìm bên 

trong nó một màu trắng tiếc nuối đau thương. Suốt ngày hôm 
ấy, ngày cuối cùng trong chương trình Tang lễ để thập phương 
Tăng tín quy tụ về bên linh đài của bậc Long Tượng Thiền 
môn, khung cảnh buổi lễ trở nên ấm cúng hơn. Đông đảo các 
Phái đoàn trở về phúng viếng đảnh lễ. Các buổi lễ theo truyền 
thống trong đêm cuối cùng đã gây nhiều xúc động lòng người, 
đặc biệt là lễ tưởng niệm ân sư của tứ chúng môn đồ trong đêm 
tiễn biệt. Bao nhiêu lớp người còn ở lại, niên cao lạp trưởng là 
thế, chí nguyện kiên cường là thế, nhưng trước giờ phút “bên 
Thầy” cuối cùng, không ai có thể cầm được dòng nước mắt đau 
thương. Mỗi lời phát ra trên máy đều là tấm chân tình thống 
thiết, bao lời lẽ bộc bạch trong các bài cảm niệm dâng Thầy đều 

Đ 
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khiến lòng người chùng xuống để nước mắt tự do tuôn trào. 
Mà không tuôn trào sao được khi từ giờ phút ấy trở đi, tất cả 
mọi giới Tăng tín ngưỡng vọng Thầy chỉ còn được quỳ lạy, 
thưa trình trước chân dung từ ái, với nụ cười thường tại như 
nhiên.  

Lễ tiễn Thầy, từng người, từng người dâng trọn tấm lòng quy 
kính, đảnh lễ chiêm ngưỡng, hữu nhiễu kim quan. Bước chân 
đi nhiễu xong rồi mà sao cứ muốn lùi lại, bước ra thềm một 
bước nặng nề làm sao, vì ai cũng muốn gần bên Thầy thêm nữa, 
thêm nữa và nếu được thì mãi mãi dừng lại lúc này là diễm 
phúc tràn đầy. Nhưng ý muốn là thế mà thời gian thì vẫn cứ 
trôi, cái lẽ thường tình không thể làm ngơ phó mặc. Mỗi bộ 
phận trách nhiệm trong Tang lễ phải trở về chuẩn bị chu toàn 
cho lễ Nhập tháp hôm nay. Trên thư viện trường Trung Cấp, 
đèn vẫn sáng, máy móc vẫn hoạt động liên tục, các biên tập 
viên gần như thức trắng để kịp ra bài cho Bản Tin 2. Ngoài sân, 
quý chú Tăng sinh khẩn trương hoàn thiện các nghi trượng 
cho Đoàn cung nghinh, các em Đoàn sinh cũng nhanh chóng 
hoàn tất phần việc của mình để cúng dường lễ cung tống kim 
quan. Mọi công việc đều diễn ra khẩn tương mà lặng lẽ, vội vã 
nhưng thành tâm, tất cả đều hướng trọn về ngày hôm nay, ngày 
quan trọng nhất, đau thương nhất, ngày đàn con theo gót hài 
Thầy về bảo địa miên trường.  

Đúng theo chương trình Tang lễ, sáng nay, đúng 6 giờ, sau 
buổi dâng trà, lễ thỉnh kim quan nhập bảo tháp được trân trọng 
thông báo bằng ba hồi chuông lệnh trầm hùng. Lễ trường trang 
nghiêm rực rỡ sắc vàng, màu giải thoát thiêng liêng, màu Tôn 
sùng cung kính. Lễ cung tiễn Thầy sắp được khai diễn.  



HẰNG NHẪN NHỤC-THƯỜNG TINH TẤN | 77 

 

Sau khi Ban Tổ Chức cung thỉnh Hòa Thượng Chứng Minh 
và chư Tôn thiền đức an tọa nghiêm tòa, từng mục lễ hành 
chánh theo thứ tự diễn ra trong hương trầm nghi ngút, trong 
ánh nến lung linh và trong bao tiếng nấc nghẹn ngào. Trên 
linh đài, ánh mắt Thầy vẫn từ hòa nhìn xuống, nụ cười trên 
môi vẫn an nhiên như đã thể nhập vào trong miên viễn ngàn 
đời. Có lẽ, Thầy cũng đang sẻ chia tâm tình cùng bao thế hệ.  

Trước hết là Tiểu Sử Thầy đẫm màu xuất thế độ sinh, chuyên 
tinh giới luật. Mỗi giai đoạn cuộc đời là gắn liền những dịch 
phẩm như ngọc quý trân châu, mỗi sự kiện liên quan đều toát 
ra tinh thần lợi tha vô ngã. Tiếp đến là Diễn Văn tưởng niệm 
của Giáo Hội Trung Ương, mỗi lời mỗi chữ đều không rời tâm 
niệm tán thán ca dương; biền ngẫu từng đôi, mỗi câu đều thấm 
đượm tình Linh Sơn cốt nhục. Là bạn hữu Đồng song, là Đạo 
Sư nhiều thế hệ, là người truyền trao khuôn vàng thước ngọc 
cho nền tảng giới luật Phật giáo nước nhà, dù ở địa vị nào, sự 
tịch diệt của Thầy đều để lại một khoảng trống to lớn không 
sao bù đắp. Phần lễ hành chánh tưởng niệm được chấm dứt sau 
lời tri ân của Ban Tổ Chức.  

Sau khi Triệt Linh Sàng, một phần lễ tuy ngắn gọn nhưng hết 
sức mầu nhiệm và thiêng liêng–Lễ Phất Trần. Hòa Thượng 
Chứng Minh vận hồng y, đầu đội mão Quan m, tay run run 
phất nhẹ quanh kim quan như trợ duyên cho nhục thân pháp 
hữu được thanh tịnh vô trần. Mà cũng chỉ nhục thân mới có 
khái niệm “vô trần”, chứ pháp thân thường tại y nhiên của 
Thầy vốn đã vô sanh bất diệt từ vô thủy vô chung, như lời 
pháp ngữ: “Vô thường thị thường, Thế Tôn thượng Song Lâm 
tịch diệt; tịch diệt phi diệt, Đạt Mạ tằng chích lý Tây quy. Sanh 
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tùng hà lai, tử tùng hà khứ... Hòa Thượng giác linh nhất tánh 
trạm nhiên, vạn duyên không tịch, thác ngũ ấm chi phi hữu, 
liễu tứ đại chi bổn không, thuận thế vô thường yểm quy chơn 
giới, thâu Đàm Hoa ư thử độ, thục thiện quả ư Kỳ viên; trượng 
bằng nhất lũ chơn hương, dụng trợ Tam Thừa diệu vức.” Đúng 
vậy, sự xuất hiện nơi cõi Ta-bà của Thầy như dấu ấn của một 
lần độ sanh trong công hạnh Bồ-tát Đại thừa, thì làm gì còn có 
ngũ ấm, tứ đại chỉ là không. Nhưng phương tiện hóa thân theo 
quốc độ, Thầy mượn thân cây Ưu Đàm để kết trái ra hoa, khi 
nguyện lực mãn duyên thì hương Đàm một phần lưu vạn thể, 
một phần về bảo sở Kỳ Viên.  

Thời điểm kim quan của Thầy bắt đầu dịch chuyển là lúc mà 
cả ba cõi nhơn thiên rúng động, trời rưới hoa năm sắc cúng 
dường. Tiếng niệm Phật miên man, du dương, khi trầm hùng 
khi cao vút lên ngàn mây quyện cùng nhạc trời hòa tấu. Từng 
lớp người tay chắp hoa sen tạo nên cảnh Liên Trì nơi Cực Lạc, 
hướng về kim quan ánh mắt không rời. Xung quanh Thầy, bốn 
vị Thiên vương nhất tâm túc trực, tay che thiên cái hầu Thầy 
về đến chốn vân du. Sáng nay, trời không mưa cũng chẳng 
chút mây mù, nhưng khắp không gian đều ướt đẫm bởi từng 
dòng vũ lệ trào tuôn.  

Con đường kim quan Thầy đi qua là cả một lộ trình của 
những tấm lòng tiếc thương và kính trọng. Suốt trên lộ trình 
ấy, Đoàn người lặng lẽ đi vào khung cảnh mà cách đây hơn hai 
năm, cũng con đường này, cũng tâm niệm này, chúng con đã 
một lần khóc thương kính tiễn một bậc Thạc Đức quy Tây. 
Tăng Ni và Phật tử Khánh Hòa chúng con sao mà có quá nhiều 
nỗi niềm mất mát, tủi thân như thế! Đồi Trại Thủy lại thêm 
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một lần chứng kiến cảnh đàn con theo chân Phụ Từ về bên 
thảo am Hoàng Trúc. Kim quan Thầy từ từ, từ từ khuất dần 
vào lòng kim tĩnh, hàng ngàn Tăng Ni Phật tử như cúi đầu lặng 
xuống trong hơi thở thiền tư. Kể từ đây, Thầy an nhiên cùng 
“Kinh ca miền tĩnh lặng, chuông thoáng lời không hư, nhân duyên vô 
lượng nghĩa, danh tướng vào thiên thu.” (Phạm Thiên Thư). Toàn 
khu vực đồi núi từ Long Sơn qua Hải Đức, Linh Phong bao áng 
mây lành vần vũ, khí thiêng hội tụ, làm nên cảnh Cực Lạc hiện 
tiền. Ngày mỗi ngày những ánh sáng vô biên, thắp lên mãi bên 
Thầy nơi chốn cũ.  

Nam mô Đức Phật, kính lạy Thầy! Chúng con như muốn 
dừng lại ngay giây phút này mãi mãi và mãi mãi và bài viết này 
cũng xin dâng theo Thầy đến cõi bất diệt vô ưu, bởi tâm thức 
chúng con không thể đủ sức tỉnh giác để có một lời kết văn 
đúng nghĩa.  

Bây giờ là 8 giờ 30’ sáng ngày rằm tháng 5 năm Ất Dậu.  
Đệ tử Đạo Quang kính ghi 

 



NÉN TÂM HƯƠNG DÂNG THẦY 
 

THÍCH THÔNG HUỆ  
(Tưởng niệm nhân ngày chung thất,  

cố Hòa Thượng Tuyên luật sư thượng Đỗng hạ Minh) 

  

ăm 1982, Bổn sư của con-Hòa Thượng thượng Đỗng hạ 
Hải, trụ trì Sắc tứ Thiền Lâm tự Phanrang-Viên tịch, trụ 

thế 63 năm. Ngày ấy con chỉ là một chú Sa-di mới nhập môn tại 
Tổ đình Thiền Lâm. Hầu hạ Bổn sư vỏn vẹn hai năm, con như 
chú chim non mất mẹ khi Bổn sư qua đời. Mang tâm trạng một 
trẻ mồ côi, con đảnh lễ Thầy, vị sư bá trong tông môn, không 
hiểu số phận mình sẽ ra sao trong tương lai sắp đến.  

May mắn cho chúng con biết dường nào, chính Thầy đã dang 
rộng vòng tay, để chúng con được nương nhờ sự bảo bọc của 
Thầy. Bốn huynh đệ chúng con, từ giờ phút thiêng liêng quỳ 
dưới chân Thầy để được làm đệ tử Y Chỉ Sư, đã có một tổ ấm 
bình an và vững chãi. Ánh mắt hiền hòa, nụ cười đầm ấm thân 
thương của Thầy xoa dịu biết mấy nỗi đau côi cút của chúng 
con. Thế là từ nay, huynh đệ chúng con đã được cội tùng Thầy 

N 
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che chở, được tình thương Thầy ban bố, được ơn đức Thầy 
thấm nhuần để có thể bước tiến trên đường tu.  

Những lần Thầy từ Nha Trang về Tổ đình Thiền Lâm, đối với 
con là những ngày hạnh phúc, vì được hầu cận Thầy, nghe lời 
Thầy chỉ dạy việc tu hành, về oai nghi tế hạnh mà người tu cần 
gìn giữ. Thầy ít khi nói chuyện gì khác ngoài vấn đề tu học. 
Câu thường dạy của Thầy là “Còn trẻ học chết bỏ, trưởng thành 
làm việc chết bỏ, lớn tuổi tu chết bỏ”.  

Có dịp gần gũi, hàng đệ tử chúng con cảm mộ nhiều đức tính 
quý báu nơi Thầy. Thầy không nói nhiều, nhưng những gì 
Thầy dạy, Thầy đã thực hiện trước tiên. Nổi bật là sự mộc mạc 
giản dị, từ tiện nghi vật chất đến lối sống hằng ngày, từ lời lẽ 
nói năng đến cách giao tiếp. Người đã từng là Giám đốc hãng vị 
trai Lá Bồ Đề. Lo sinh kế cho biết bao Tăng Ni sinh, trong tay 
từng có rất nhiều tiền bạc, thế mà trong phòng riêng chẳng có 
gì đáng giá: chiếc bàn gỗ thường, nơi Thầy làm việc hằng ngày; 
cái tủ thờ chỉ đặt một chữ “Xả”; chiếc võng bện bằng xơ dừa, 
trên tường nơi hai đầu võng có hai câu “Thường tinh tấn” và 
“Hằng nhẫn nhục” như những lời nhắc nhở thường xuyên. Sự 
giản dị biểu hiện cả trong di chúc, Thầy dặn dò làm lễ tang đơn 
giản trong vòng 36 tiếng đồng hồ, không xây tháp, dành tịnh 
tài để ấn tống kinh sách.  

Có thể nói rằng, đời Thầy lấy việc đào tạo Tăng tài làm Phật 
sự. Mọi hoạt động của Thầy, trừ việc giảng dạy đến dịch thuật, 
từ việc làm kinh tế đến giữ những chức vụ quan trọng trong 
Giáo hội, Thầy đều nhằm mục đích bồi dưỡng cho lực lượng 
thừa kế! 
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Thầy còn là người rất trọng tình trọng nghĩa. Những lần hầu 
thăm Thầy, con hay được nghe nhắc đến Sư ông Thiền Lâm 
với lòng hiếu kính và biết ơn vô hạn. Xuất gia tại Tổ đình 
Thiên Hưng, thờ Hòa Thượng. Trí Thắng làm Bổn sư, sau đó 
Thầy được Hòa Thượng đưa về Tổ đình Thiền Lâm làm trưởng 
tử của Sư ông Thiền Lâm. Thầy luôn luôn tinh tấn tu hành. 
Làm tròn phận sự, nên được Sư ông giao chức Tri khố và Thủ 
tọa. Trong thời gian Sư ông mang trọng bệnh, Thầy đã thay 
mặt Sư ông điều hành mọi việc chu toàn. Sau này, dù đang ở 
đâu, Thầy vẫn để tâm đến sự phát triển của Tông môn, đến 
việc tu học của các môn đệ trong nước và hải ngoại, cả đến sức 
khỏe và đời sống của những Phật tử ngày xưa thường lui tới Tổ 
đình, khi Thầy còn là một tu sĩ trẻ. Những năm gần đây, sức 
khỏe Thầy không được tốt, lại phải đảm trách nhiều Phật sự 
lớn, nên Thầy ít về Phan Rang. Tuy vậy, thỉnh thoảng Thầy lại 
gọi con lên, chỉ đạo những việc cần thiết trong Tông môn, giao 
nhiệm vụ thủ quỹ khi trùng tu lại Tổ đình. Điều này con cảm 
nhận rằng, dù hiện tại Thầy là vị cha lành của Tăng Ni Phật tử 
khắp nơi, nhưng trong lòng Thầy vẫn dành một vị trí đầm ấm 
thân thương cho cội nguồn Thiền Lâm tự! 

Sau đây, xin trích nguyên văn bài thơ do Thầy trước tác, nói 
lên tấm lòng quý mến của Thầy đối với người pháp đệ đồng sư:  

CẢM NIỆM 

Thầy Đỗng-Hải, người em tôi quý mến,  
Kể từ khi Thầy đến chốn Thiền Lâm,  
Thầy xuất gia với tất cả thiện tâm,  
Tránh ngũ trược âm thầm cầu giải thoát.  
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Thầy không phải trong giới người mẫn đạt,  
Thầy không ưa hoạt bát để hơn ai, 
Thầy cần cù tu học suốt đêm ngày,  
Thầy coi ngó từ củ khoai buồng chuối.  

Sống giản dị với tương dưa rau muối, 
Không đua đòi theo đuổi cảnh phồn hoa,  
Gặp ăn ngon mặc đẹp Thầy tránh xa,  
Mãi lủi thủi trong chùa với vườn rẫy.  

Thầy ý thức ngũ trần là cạm bẫy, 
Nên luôn luôn rún rẩy lúc đương đầu,  
Tôi biết Thầy tính đó đã từ lâu, 
Tôi tin chắc trước sau Thầy như một.  

Tôi đi học vào năm năm-mươi-mốt,  
Công việc chùa giao hết nốt cho Thầy, 
Thầy trông nôm quán xuyến đến hôm nay,  
Từ bếp núc, vườn soi tới bàn Phật.  

Đâu vào đó thỉ chung đều tươm tất,  
Công đức Thầy quả thật tôi phải khen,  
Đối với tôi Thầy xứng đáng người em,  
Với môn đệ là người anh đáng kính.  

Cảm niệm ngày Tiểu tường Thầy Đỗng-Hải 21/7 Giáp Tý (1983) 
Pháp huynh Thích Đỗng Minh  

Một đức tính hiếm có của Thầy mà chúng con suốt đời phải 
noi theo, là tinh thần hỷ xả. Chỉ cần nhìn vào khuôn mặt vui 
tươi và nụ cười mỉm của Thầy, những người mới tiếp xúc lần 
đầu tiên đã thấy Thầy gần gũi biết bao. Lời Thầy dạy sinh động 
dí dỏm, lúc tiếp xúc nói chuyện thỉnh thoảng thêm một tràng 
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cười giòn giã sảng khoái, nên dù nội dung câu chuyện có 
nghiêm túc khô khan đến mấy vẫn làm người nghe cảm thấy 
mát lòng. Càng về già, Thầy càng bao dung tha thứ mọi lỗi lầm 
của người, không hề giận ai, chê trách ai. Đặc biệt, Thầy không 
bao giờ phân biệt đối xử theo tông phái hoặc xuất thân; ai có 
tâm cầu thị, nghiêm trì giới luật, tinh tấn tu hành đều được 
Thầy thương mến và hết lòng dạy dỗ. Thầy thường nhắc nhở: 
“Pháp Phật là những phương thuốc điều trị tâm bệnh cho chúng 
sanh, tùy bệnh mà dùng thuốc cho đúng. Thuốc tây y hay đông y đều 
dùng được, miễn nó lành bệnh là thuốc hay rồi”.  

Bản thân Thầy tu theo Luật tông, nhưng khi con xin Thầy 
được tùng học lớp tu Thiền tại Thiền viện Thường Chiếu 
(1986-1991)*, Thầy đã vô cùng hoan hỷ hứa khả. Do tình thân 
lâu nay giữa Thầy và Hòa Thượng. Thường Chiếu, Thầy viết 
thư giới thiệu cho con, bảo con trình lên Hòa Thượng. Nhờ thư 
ấy, Hòa Thượng, Thường Chiếu liền cho con nhập chúng tu 
học, và thâu nhận con làm đệ tử Y Chỉ sư như sở nguyện, mở 
ra một trang mới cho đời tu của con từ lúc ấy cho đến bây giờ.  

Ngày từ Thường Chiếu về Nha Trang, con đến đảnh lễ Thầy. 
Thầy rất hoan hỷ và lại ban cho con những lời khuyên quý giá 
về việc tu hành và giảng dạy, đặc biệt là sự hài hòa giữa các 
Tông phái. Đời Thầy là cả một kho kinh nghiệm sống, Thầy đã 
sử dụng kinh nghiệm tự thân để dẫn dắt chúng con trên bước 
đường hoằng pháp lợi sanh. Những quyển sách con viết, trước 
khi ra mắt người đọc, con đều trình lên Thầy xem qua. Bằng 

                                                           
* Khóa 3 tu Thiền, do HT. Thích Thanh Từ - Viện trưởng các Thiền viện 
Thường Chiếu, Viên Chiếu, Linh Chiếu… đảm trách hướng dẫn. 
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tấm lòng người đi trước hướng dẫn đàn hậu học, Thầy đọc rất 
kỹ và đóng góp cho con nhiều ý kiến bổ ích, để con rút ra 
những ưu khuyết điểm làm kinh nghiệm cho những lần viết 
sau. Lúc nào đến thăm Thầy, con cũng cảm nhận ở Thầy một 
tình thương bao la, luôn luôn nâng đỡ sách tấn và sửa chữa lỗi 
lầm cho đàn hậu tấn. Nhiều người mang tâm trạng chán nản 
nặng nề do những chướng duyên trên đường đời và đường đạo, 
nhưng chỉ cần vài câu nói đơn giản của Thầy người ấy đã thấy 
thanh thản, tự tin ở chính mình và lại vững tiến trên bước 
đường tu học.  

Thầy thường nói, Thầy chịu ơn giáo dưỡng của Sư Ông và 
của rất nhiều bậc tôn túc khác, nên Thầy phải đem hết sức lực 
và khả năng của mình để phục vụ tất cả mọi người. Khánh Hòa 
là nơi đất lành chim đậu, Thầy có duyên gắn bó sự nghiệp đào 
tạo của mình ở đây. Nhiều vị Tôn túc Tăng Ni hiện đảm nhiệm 
những chức vụ quan trọng trong các tỉnh thành Giáo hội đã 
từng qua những lớp đào tạo của Thầy, được Thầy đối xử bằng 
một tình thương bình đẳng.  

Từ lúc khoác y Nam tông, Thầy bắt đầu nghiên cứu, dịch 
thuật chuyên sâu vào Luật tạng. Bản thân Thầy là tấm gương 
sáng về nếp sống mẫu mực, giờ giấc đúng đắn, giới luật nghiêm 
cẩn. Thầy thường dạy: “Giờ nào việc nấy, chỗ nào vật ấy”, “căn 
bản của người xuất gia là đừng để vướng nhiễm ngũ dục. Đối ngũ 
dục có thể làm thước đo đạo lực của người tu”. Một câu nói của 
Thầy được xem là câu nói thời danh: “Cảnh khổ là nấc thang của 
bậc anh tài, là kho tàng của người hiểu biết, là hố thẳm của kẻ ươn 
hèn”. Chính vì nếp sống mẫu mực ấy mà Thầy được tôn là Hòa 
Thượng Luật sư, và được suy tôn làm Tuyên luật sư cho nhiều 
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Đại Giới đàn. Những năm gần đây, Thầy lại giữ trọng trách 
Phó viện trưởng Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam, phụ 
trách ban phiên dịch Hán tạng. Với cương vị này, Thầy ra sức 
đào tạo bồi dưỡng kinh nghiệm dịch thuật cho các thành viên 
trong ban, hết lòng thương yêu tiếp dẫn đàn hậu tấn khiến mọi 
người đều được lợi lạc.  

Thuận theo lẽ vô thường, có sinh ắt có già-bệnh-chết. Mười 
lăm năm mắc bệnh mãn tính, nhưng không ai thấy căn bệnh đã 
ảnh hưởng đến sức khỏe của Thầy thế nào, vì Thầy vẫn làm 
việc hăng say, nụ cười vẫn tươi tắn, giờ giấc sinh hoạt vẫn điều 
đặn, cho đến khi căn bệnh ung thư quái ác xâm nhập lúc nào 
nay lộ diện, sức khỏe Thầy mới suy sụp nhanh chóng.  

Chỉ trong hai tháng, kể từ lúc phát hiện triệu chứng đến khi 
Thầy viên tịch; nhưng đó là một quá trình dài đăng đẳng đối 
với người phải đương đầu với chứng bệnh ngặt nghèo. Người 
bệnh, thông thường phải chịu nhiều đau đớn về thể xác, căng 
thẳng về tinh thần, lo sợ cho tương lai, tiếc nuối cho những 
công việc còn dang dở... Nhất là những người đang mang trọng 
trách như Thầy–công trình dịch thuật Luật tạng và Pháp tạng 
chưa hoàn thành, thì phải có nội tâm là cả một trường tranh 
đấu?  

Nhưng thật sự không như thế! Chúng con lúc nào cũng thấy 
rõ sự bình ổn trong thân tâm Thầy, nụ cười Thầy vẫn nở trên 
môi khi nghe kể chuyện vui. Định lực nào giúp Thầy khống 
chế được cơn đau của ung thư trong giai đoạn cuối? Trí tuệ nào 
soi sáng tâm Thầy để chuẩn bị bước qua bờ sinh tử một cách an 
nhiên? Chỉ có định huệ của một bậc chân tu hiện ra nơi đời 
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tiếp Tăng độ chúng mới có thể tự tại trước vô thường và cuối 
cùng, nằm trong tư thế kiết tường viên tịch! 

Sự ra đi nhanh chóng của Thầy làm chấn động hàng tứ chúng 
trong và ngoài nước. Môn đồ pháp quyến chúng con mất một 
cội tùng già từ lâu là chỗ nương tựa vững chắc. Tăng Ni Phật tử 
mất một tấm gương sáng ngời về đức độ và tài năng. Giáo hội 
mất một cánh tay đắc lực trong sự nghiệp đào tạo Tăng tài. Ban 
phiên dịch Hán tạng mất một vị Thầy nhiều kinh nghiệm và 
tâm huyết. Nỗi đau lòng bằng nỗi mất mát không gì thay thế 
hôm nay?...  

... Mà thật ra, Thầy đã đi về đâu nhỉ? 

Vô sở tùng lai diệc vô sở khứ. Pháp thân thường trụ không 
đến không đi, thì có gì là sinh diệt còn mất? Cho nên, Thầy 
đang hiện diện ở mọi nơi. Thầy có mặt trong từng chiếc lá cánh 
hoa, trong từng đám mây tia nắng. Thầy có mặt trong mỗi 
chúng con, từng dòng máu hơi thở luân lưu trong cơ thể mỗi 
người. Thân chúng con là sự nối tiếp, kế thừa của thân Thầy; 
và tâm chúng con, khi tĩnh lặng mà thường biết, vẫn cùng tâm 
Thầy tương ưng, có bao giờ vắng thiếu? Vì thế Thầy ơi, mỗi ý 
nghĩ lời nói của chúng con đều có Thầy chứng minh, mỗi Phật 
sự chúng con làm đều có Thầy hỗ trợ, mỗi bước đi trên lộ trình 
tâm linh nhiều chông gai thử thách, chúng con đều có Thầy 
động viên khích lệ và kịp thời uốn nắn những sai lầm. Và dưới 
sự hiện diện chứng minh miên viễn của Thầy, chúng con 
nguyện sẽ tự đứng lên và bước đi bằng đôi chân của chính 
mình, luôn luôn noi gương Thầy “học, tu và làm việc chết bỏ” để 
không phụ công ơn cao cả của Thầy. Về sau, bất cứ sự thành 
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công nào của chúng con dù nhỏ hay lớn, cũng đều có phần 
đóng góp tích cực từ Thầy–phải thế không thưa Thầy, vị Thầy 
vô cùng quý kính của chúng con.  

Thiền thất Viên Giác 
Tháng 6 năm Ất Dậu (2005) 

Thích Thông Huệ 



ÁNH MẮT SIÊU NHIÊN 
NỤ CƯỜI THOÁT TỤC 

 
MINH TÂM 

Kính dâng Giác Linh Hòa Thượng Thích Đỗng Minh 

0 năm chẵn–đúng nửa thế kỷ trôi qua. Hình ảnh vị tu sĩ 
trẻ tuổi nói giọng Bình Định giảng pháp mà tôi được nghe 

ở Huế, ở quê tôi. Khuôn hội An Truyền, cách thành phố Huế 7 
km. Vị giảng sư trẻ tuổi ấy là thầy Đỗng Minh, buổi giảng đầu 
tiên trong đời làm giảng sư của Thầy.  

Năm ấy (1955) thầy Đỗng Minh mới 29 tuổi, còn con là 
huynh trưởng gia đình Phật tử Minh Tâm, tiền thân của GĐPT 
An Truyền ngày nay. Con mới 17 tuổi, điều khiển hàng ngũ để 
đón “thầy Thiện Siêu” (danh xưng lúc bấy giờ) theo sau thầy 
Thiện Siêu là vị tu sĩ trẻ ấy, là Thầy.  

Chúng con, mấy trăm hội viên và đoàn sinh GĐPT đã chuẩn 
bị trước đó cả tuần, sự chuẩn bị chu đáo và long trọng ít nơi 
nào có được. Tất cả đường làng ngõ xóm đều được quét dọn 
sạch sẽ, có nhiều nhà Phật tử treo đèn kết hoa để đón, hương 
án thiết lập ngay ở bến mà quý Thầy sẽ bước từ đò lên bờ, các 
em oanh vũ cầm hoa, hương, đèn, trầm và các đạo hữu quỳ dọc 

5 
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hai bên đường đi, chuông trống, lễ nhạc trỗi lên trầm hùng như 
một lễ hội rước Phật, nghinh thần.  

Con hết sức ngạc nhiên khi thấy vị tu sĩ trẻ tuổi ấy nước mắt 
chảy ròng và lấy khăn lau liên tục chỉ vì thấy cuộc đón rước 
trang nghiêm long trọng quá thấy cảm xúc mà không cầm được 
nước mắt.  

Khi lên pháp tòa đôi mắt Thầy còn ướt khi nhìn xuống thính 
giả nghiêm trang lắng nghe, trong đó có con.  

Đôi mắt ấy, nụ cười ấy, hình ảnh ấy ghi đậm nét trong lòng 
con trong buổi sơ ngộ.  

Đến năm 1961 khi con hành điệu với Chỉnh Sún, làm thị giả 
cho các Ôn Trí Nghiêm và Ôn Trí Quang thỉnh thoảng Ôn 
Thiện Minh, Tâm Châu về ở lại tại chùa Long Sơn (Nha 
Trang) thì vị Thầy dễ thương ấy, ánh mắt hiền từ ấy, nụ cười 
hoan hỷ ấy lại gắn chặt hơn, sâu đậm hơn vào tâm khảm con vì 
hằng ngày Thầy trò thường gặp mặt.  

Một lần, 1970 con được Thầy gọi từ Tuy Hòa vào Nha Trang 
để dạy bảo, khi nghe anh em chúng con: Thiện Đạo, Tâm 
Thủy, Nguyên Đức và M. T chống chọi với sóng gió ở trường 
Bồ Đề Tuy Hòa, ánh mắt ấy lần này quá nghiêm nghị và sau đó 
khi con phủ phục y giáo phụng hành thì ánh mắt và nụ cười ấy 
lại truyền cho con thêm nghĩa sống, lúc này con mới nhận ra. 
Ánh mắt của Thầy đại từ bi nhưng không thiếu đại hùng, đại 
lực.  

Năm 1976 khi con đã nghỉ nghề gõ đầu trẻ ở Bồ Đề Phan 
Thiết, Thầy lại nhắn con ra Nha Trang để truyền nghề làm xà 
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phòng, Thầy dạy: “Tu sĩ là người có trí tuệ, phải nhìn rộng thấy xa, 
phải kham nhẫn chịu khó, thời nào cũng sống được, việc gì cũng làm 
được, phải chứng minh cho mọi người biết rằng chúng ta không phải 
là kẻ ‘ngồi mát... ’, như họ lầm tưởng”. Con lại may mắn là môn đệ 
làm xà phòng của Thầy, nhưng chưa thi thố tài năng thì đã đi 
nghỉ mát ở trại giam Phan Thiết và ánh mắt và con người Thầy 
xuất hiện thoáng qua phòng giam của con liếc vào mà cười, nụ 
cười truyền cho con một sức mạnh, một nghị lực, một ý chí 
kiên cường giúp con chịu đựng hơn 5 năm lao lý vì mỗi lần 
chán nản, lo buồn thì nụ cười ấy giúp con vượt qua tất cả. Thầy 
cũng vào tù như con! 

Lần cuối cùng trong bệnh viện Chợ Rẫy, khi tâm sự, Thầy trò 
xác minh một sự kiện vô cùng bí mật và quan trọng trong cuộc 
vận động 1963 của PG liên quan đến giáo sư Bửu Hội, con của 
sư bà Diệu Huệ, cháu sư bà Diệu Không. Thầy lại rưng rưng 
nước mắt “Vụ việc tôi cũng suy nghĩ mấy chục năm nay, chơn giả 
khó phân, nay M. T xác định sự thật qua lời dạy của Ôn là như vậy 
là đã giải được nghi vấn trong lòng”.  

Con ôm chân Thầy xoa bóp, Thầy im lặng rồi cười, nụ cười 
muôn thuở khó phai mờ trong tiềm thức của con!  

Thầy ơi! Con nhớ và ghi lại vào kỷ niệm của Thầy trong con, 
để tiếc nuối nhớ thương Thầy. Thầy thích đọc Phật Ân của 
con, khen Phật Ân đúng hướng, con nhớ lắm đôi mắt và nụ 
cười của Thầy, đôi mắt từ bi “Từ nhãn thị chúng sanh” và nụ cười 
hoan hỷ “Từ nhãn vi tiếu”. Lạy Thầy, Thầy Đỗng Minh của con! 

Phật Ân tự, ngày mãn hạ 16/7. 2549  

Minh Tâm 





NHỚ THẦY 
 

BÙI MINH 

, thì ra tôi đã gặp Thầy tại Huế, vào những năm 57, 58 tại 
chùa Từ Đàm, chứ không phải chỉ gặp sau này vào những 

năm cuối 60. Điều này tôi phát hiện, là nhờ bài Thầy viết trong 
tập Kỷ yếu về Thầy Thiện Siêu.  

Trong quan hệ cá nhân, giữa người và người, Thầy đáng làm 
gương mẫu cho chúng ta. Đối với những bậc Trưởng thượng, 
vào hàng tiền bối của Thầy, như các Hòa Thượng Tây Thiên, 
Trí Thủ, Đôn Hậu hoặc trẻ hơn như các Hòa Thượng Thiện 
Siêu, Trí Quang, và nhiều vị khác, lúc nào Thầy cũng tôn kính 
trong tâm tư, cũng như biểu hiện trong cử chỉ, trong lời nói, dù 
rằng có những vị trình độ kiến thức Phật giáo không bằng 
Thầy.  

Có một vị tiền bối của Thầy, xuất sắc trong hành động, bản 
lĩnh trong xử thế, bất khuất trước cường quyền, nhưng đối với 
giới luật nhà Phật có điều không ổn nhưng Thầy vẫn kính 
trọng. Theo Thầy, để xét giá trị một người, chúng ta đem bỏ 
hai phần ưu và khuyết vào hai giá cân khác nhau, xem phần 
nào trội hơn, chứ nhân vô thập toàn.  

 

À 
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Vào đầu năm 60, Thầy Thiện Châu và Thầy được phép đi 
học tại Đại học Nalanda ở Ấn Độ. Nhưng cuối cùng Thầy 
không đi, vì Thầy của Thầy là Thầy Huyền Tân cần sự có mặt 
của Thầy ở trong nước, để giúp đỡ Thầy Huyền Tân. Thế là vì 
kính yêu Thầy của mình mà Thầy ở lại. Vào thời buổi đó ít có 
người được đi học nước ngoài như ngày nay, cho nên đó là một 
“hiện tượng”, một “vinh dự” lớn, nhiều người ao ước nhưng 
Thầy đã từ bỏ.  

Ngược lại các vị cũng đặt nhiều kỳ vọng ở Thầy. Và quả thật, 
các vị đã không thất vọng. Đối với những Tăng Ni, vì lòng trần 
còn nặng, không thể sống mãi cuộc đời tu hành mà hoàn tục 
thì Thầy cảm thông, không “lên gân” chân tu mà coi thường. 
Thầy thấm nhuần câu “hoa xoài, trứng cá” trong nhà chùa. 
Thầy vẫn mời họ cộng tác trong công việc, như các Tăng sĩ T. 
Đ, G. T, B. Q...  

Tại hãng Vị trai nơi Thầy làm Giám đốc, mọi người làm việc 
với Thầy đều vừa kính vừa sợ, vừa yêu quý Thầy. Trong điều 
khiển Thầy có ân, có uy. Sau 75, phần vì thời cuộc, phần vì bản 
nguyện Thầy thôi không làm việc sản xuất, mà lo việc dịch 
Kinh điển.  

Đầu tiên Thầy dịch Luật, có nhiều người cho việc làm của 
Thầy là lỗi thời. Trong một xã hội người ta đua đòi chữ nghĩa, 
đua đòi bằng cấp, đua đòi quyền hành, chạy theo tiền bạc mà 
coi thường nhân cách, coi thường đạo đức, điều nầy cũng tác 
động vào chùa chiền, là nơi đối với Phật tử, tượng trưng cho 
đạo đức, thì quả thật việc làm của Thầy là “lỗi thời”, là “ngược 
dòng”. Trong một lá thư gửi tôi, Thầy có viết như thế. Để bày 
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tỏ sự tán dương việc làm của Thầy, tôi có gửi Thầy một lá thư 
khá dài, và cuối thư tôi có mấy “câu thơ” vui liên hoàn như sau: 

Thầy Đỗng Minh  
Không dịch Kinh  
Mà dịch Luật  
Người bảo trật  
Thầy mỉm cười  
Há không người  
Tận trời Tây  
Van nỉ Thầy 
Cứ dịch Luật  
Đâu có trật?  
Thầy Đỗng Minh  
(không dịch Kinh  
Mà dịch Luật... ) 

Mà dịch Luật ít có người xứng đáng bằng, hay hơn Thầy. 
Thầy nổi tiếng là người nghiêm trì và gương mẫu trong việc giữ 
giới.  

Trong lúc Thầy làm Giám đốc, hãng vị trai có một bà khách 
hàng muốn được Thầy ưu đãi, bèn dùng sức quyến rũ của phụ 
nữ. Thầy nghiêm sắc mặt lại, và nhẹ nhàng bảo: “Bà để cho tôi 
thành Hòa Thượng”. Và Thầy đã thành Hòa Thượng.  

Cách đây hai năm, tôi có về nước. Thầy bảo tôi nên ra Huế 
một chuyến, vì đã lâu tôi không ra Huế, nơi đã xây dựng một 
phần con người tôi. Tôi dạ, và thưa với Thầy, tôi sẽ làm theo lời 
Thầy. Nhưng rồi, vì những việc linh tinh, tôi không đi Huế 
như đã hứa với Thầy. Tôi tự nhủ, tự lừa dối mình là để lần về 
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nước sau, sẽ mời Thầy cùng đi, có sao. Nhưng Thầy không còn 
nữa. Đó là một điều làm tôi ân hận, ray rứt mãi. Điều ân hận 
nữa, sau khi nghe Thầy Phước Đường bảo, Thầy bị chứng bệnh 
hiểm nghèo, tôi gọi về chùa Long Sơn và gặp Thầy Thiện Bình. 
Thầy Thiện Bình cho tôi số điện thoại của một Thầy ở gần 
phòng Thầy. Tôi gọi liên tiếp mấy ngày, đều không có người gỡ 
máy.  

Thế rồi, tôi được tin Thầy từ giã chúng ta. Cơ hội cuối cùng 
được nói chuyện với Thầy, cũng không có được.  

Kính thưa Thầy, 

Thầy đã ra đi, nhưng lời Thầy vẫn còn vang vọng, hình ảnh 
Thầy vẫn còn in sâu vào những người đã học với Thầy, hoặc 
quen biết Thầy. Và đức hạnh Thầy sáng chói. Việc làm của 
Thầy-việc phiên dịch-sẽ lưu truyền hậu thế.  

Bùi Minh 



NHỮNG HẠT CÁT BIỂN 
 

THÍCH THIỆN ĐẠO 

hầy Minh Thông! 

Nghe tin Thầy bị bệnh, nên vội viết đôi lời về thăm và 
chúc mau bình phục để tiếp tục công việc thế cho Sư 

phụ-Thầy, nhắc viết bài cho tập kỷ yếu Sư phụ-Tôi muốn viết 
cái gì đó rất đặc sắc về Sư phụ mà sao nghẹn quá không viết 
được. Hình như sự mất mát cao cả đó cứ ám ảnh tôi hoài. Thật 
khó gặp được người Thầy như Sư phụ.  

Thời gian sau này, Sư phụ có nhiều ưu ái với tôi, đặc biệt là 
những lời nhắc nhở những cử chỉ gần gũi mỗi khi gặp-Nhớ lại, 
khi tôi sắp rời Phú Yên vào Đồng Nai theo như lời dạy của Hòa 
Thượng Bổn Sư, tôi vào Nha Trang vấn an sức khoẻ Sư phụ và 
xin lời chỉ giáo. Sư phụ đã thông cảm hoàn cảnh của tôi ở Phú 
yên, nên đã chỉ dạy phân tích: “Đất nào cũng đất, nhưng đất nào 
dễ canh tác và cho hoa màu tốt thì cứ cày. Đất nào đã bạc màu sỏi 
đá thì làm chỉ phí công uổng giống. Người dân tộc rất giỏi việc chọn 
đất, chúng ta nên học tập họ.” 

Lời nói thật đơn giản, nhưng thực tế và sâu sắc biết bao. 

T 
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Giống thì ai cũng có như nhau, nhưng kết quả thu hoạch thì 
mỗi người mỗi khác, kẻ bội thu, người mất mùa. Phải chăng Sư 
phụ muốn nhắc nhở chúng ta, những người làm nghề nhân 
giống Phật, cần phải nắm vững phương pháp nhân giống và 
chọn đất thích hợp để khỏi bị tiêu ma bại chủng, uổng phí một 
đời chơi nẻo nhân gian.  

Lần trước, khi Sư phụ ở bệnh viện về, tôi từ Biên Hoà ra Nha 
Trang thăm Sư phụ. Lúc này sức khoẻ Sư phụ có vẻ tiến triển, 
Sư phụ nói cười vui vẻ. Nhân lúc chuyện trò, Sư phụ nhìn tôi: 
“Thầy đã đọc tiểu phẩm Chuyển hóa Tâm Thức của cậu, viết gọn 
nhẹ mà vui vui, được, được...” Rồi Sư phụ nằm xuống võng, nhìn 
lên trần nhà, đoạn xoay lại hỏi tôi: “Cậu mày có thân với cô Trí 
Hải hay sao mà viết bài trong tập kỷ yếu của Cô? Thầy phục cô Trí 
Hải ở sự uyên bác và cung cách sống của Cô. Có một không hai 
trong làng Ni lưu hiện đại. Nghe nói trong lúc lâm nạn Cô đang 
thiền định”. Sau vài phút im lặng, Sư phụ nói tiếp: “Ở chỗ nào đó, 
Thầy nhớ hình như Thiện Đạo có viết “Chưa bao giờ bị lầm lạc, lầm 
lỗi gì đó”. Thầy lưu ý chỗ này 

– Ông giải thích cho tôi nghe.” 

Mới nghe tôi lạnh cả người. Sao Sư phụ để ý từng câu từng 
chữ. Tôi nhận ra đây là chỗ cẩn thận sâu sắc của Sư phụ. Tôi 
nhớ câu viết đó ở đâu, rồi thưa với Sư phụ: “Con nhớ ra rồi, con 
viết ‘Chưa bao giờ bị lầm lạc’ chứ không phải là ‘lầm lỗi’”. Nghe 
xong Sư phụ nói: “Được rồi, chưa lầm lạc thì được, nhưng chưa 
lầm lỗi thì không ổn. Cứ viết nhiều lên sẽ khá, và cũng là dịp để ‘rút 
ruột nhả tơ’ như người ta thường nói”.  

Thấy Sư phụ nói chuyện hơi nhiều, sợ Sư phụ mệt, nên tôi 
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xin cáo lui. Tiếng võng kẽo kẹt lại nhè nhẹ vang lên...  

Thầy Minh Thông! Sự tế nhị và sâu sắc của Sư phụ in như 
những hạt cát này, óng ánh lung linh bên bờ biển cả. Biển cả có 
lúc yên lúc động, nhưng những hạt cát vàng vẫn long lanh bất 
động bên sóng nước lao xao. Sự sâu sắc về từ ngữ của Sư phụ 
được thể hiện qua nhiều góc độ. Có lần Sư phụ nhận xét phê 
phán về từ ngữ mà cụ Nhất Hạnh đã dùng trong chuyến hồi 
hương vừa qua của phái đoàn văn hóa Phật giáo có tầm cỡ quốc 
tế, sao lại dùng chữ không ổn, không biết cố ý hay vô tình.  

Tôi nhớ năm đi dự Đại hội kỳ III Trung ương giáo hội tại Hà 
Nội, Sư phụ có kể câu chuyện trong tù, lạ mà sâu. Sư phụ nói 
“Các cậu có biết tại sao người Tàu họ có tập quán, gặp giấy rác có in 
chữ Tàu thì lượm đốt, chứ không vứt bậy bạ. Tôi hỏi một ông Tàu 
Chợ Lớn cùng chung bị giam, ông ta bảo: Đó là cách tôn trọng và 
bảo tồn văn hoá. Nếu cứ vứt bừa chỗ ô uế thì còn gì là giá trị của chữ 
nghĩa Thánh hiền. Cho nên tôn trọng người xưa, tôn trọng văn hoá 
dân tộc là phải giữ chu đáo cẩn thận từng trang sách cũ, xem thường 
sách vở người xưa là thiếu lòng tự trọng, thiếu văn hoá với tổ tiên. 
người Tàu họ vĩ đại thật”.  

Lạy Phật! Kể chuyện về Sư phụ thì vô cùng. Anh em chúng ta 
có chút duyên được gần Sư phụ, nhưng làm sao để xứng đáng 
với tình thương của Sư phụ. Tôi thấy có nhiều anh em gần Sư 
phụ rất lâu, nhưng tâm hồn lại rất xa với Sư phụ có lẽ Sư phụ 
cũng chỉ cười hoan hỷ.  

Thầy Minh Thông! Với hạnh nguyện sắc son với đạo pháp, 
với đàn hậu học, tôi nghĩ rằng Sư phụ đã trở lại với chúng ta ở 
một dạng thức nào đó để tiếp tục sự nghiệp bị bỏ dở, và cũng 
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để hoàn thành hạnh nguyện chỉ pháp để giác ngộ an lạc cho 
mọi người.  

Chừng ấy thôi, Thầy có thể thắp hương trước hương án của 
Sư phụ, bộc bạch hộ tôi những lời tâm sự rong rêu dâng lên Sư 
phụ, như là chút tình bé nhỏ của đứa học trò chưa tròn chữ 
nghĩa, chưa trọn ân tình chưa xong sự nghiệp mà đã bạc đầu.  

Cuối cùng, chúc Thầy vạn sự thắng duyên, để hoàn thành 
nhiều sở nguyện, để 

báo đáp ân sư và chu toàn trách nhiệm trong niềm hỷ lạc vô 
biên.  

Thân mến 

Thích Thiện Đạo 



HOÀI ÂM 
(Âm Vang Hoài Niệm) 

 
PHÁP VŨ 

on không nghĩ là mình sẽ xa Thầy mãi mãi như thế. Giờ 
đây tất cả chỉ còn là những ký ức.  

Mỗi đêm về, con dong rủi trong niềm phân hợp của sự tương 
chiếu, giao nhau giữa niềm vui và nỗi nhớ. Vui vì diễm phúc có 
Thầy, và nhớ vì giờ đây, con đã vĩnh viễn không còn Thầy bên 
cạnh...  

“... Mỗi đêm về, 
nghe đời gõ nhẹ hồn tôi.  
Từng bước thong dong,  
lời nói bắt đầu lên ngôi  
Trong mắt tôi, 
lệ thu âm thầm nhỏ!  
Trên bãi biển, 
sóng bạc đầu từ đó  
Chùm lấy đầu tôi, 
với những tảng mây trắng bay...” 
(Bài ca số 7–Pháp Vũ) 

C 



102 | NHIỀU TÁC GIẢ - HOA ĐÀM kết tập 

 

Xin kính dâng lên Thầy cả ý niệm con. Những vầng thơ sau 
đây là những tiếng thì thầm trong tim con chưa kịp bộc bạch. 
Dù đã muộn nhưng mong rằng, giác linh Thầy trên cao sẽ minh 
chứng cho lòng con.  

Hoàng hôn nhường lối đêm về,  
Chim kêu ríu rít, đề huề gọi nhau.  
Sương giăng kín lối trước sau, 
Phòng khuya lạnh lẽo, canh thâu nhớ Thầy.  
Nhớ Thầy, khoé mắt cay cay, 
Ước niệm đong đầy, lời dạy ân sư.  
Tấm lòng rộng mở nhân từ, 
Đời Thầy son sắt, tâm tư rạch ròi.  
Thoáng nhìn, nghiêm khắc hẳn hoi,  
Nội tình trẻ thấu, sáng soi tình người.  
Con thương, con nhớ nụ cười, 
Nhớ khi bên cạnh, Thầy tươi chuyện trò.  
Thấy con khó dạy Thầy lo, 
Thầy buồn, Thầy lặng, Thầy lo sớm chiều.  
Sức yếu, Thầy nghĩ đủ điều, 
Đa đoan công việc, nay chiều thêm con.  
Giận con, Thầy vẫn vuông tròn 
Con ngầm, con biết lòng con dại khờ.  
Rồi khi Thầy giận làm ngơ 
Đêm về con nhớ, con mơ một mình.  
Thầy ơi! Thầy chớ làm thinh 
Gió lạnh, thu tàn, con tính sao đây!?  
Nhớ khi những lúc trước đây, 
Thầy thương, Thầy trách, Thầy rầy, Thầy la.  
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Dù cho ở tận phương xa 
Lòng con cũng sẽ lân la bên Thầy.  
(Chùm thơ Thạch thất–Pháp Vũ) 

Lời chúc thọ chưa dâng, Thầy đã xã báo thân, về nơi tịnh 
cảnh. Rồi thì, một ngày nào đó, con và Thầy sẽ gặp lại nhau. 
Chỉ tiếc rằng khi Thầy ra đi, những đêm giông, ai là người lắng 
nghe, cảm thông cho lòng con trẻ.  

“Và rồi, cánh chim kia tung cánh.  
Để lại đằng sau những dấu chân,  
bên bờ cát thẳm.  
Dòng nước vẫn cứ trôi, 
mọi vật chẳng dường thay đổi,  
Chỉ có cánh hoa kia, 
thiếu bóng dáng bầu Trời”.  
(Dư âm–Pháp Vũ) 

Nguyện cầu hồng ân Thầy soi sáng,  
làm ấm tâm hồn con.  
“... Đời mấy khi ai hiểu cho con 
Đỏ hoe đôi mắt vì con dại 
Cả trăm tiếng “Thầy ơi” không bằng một  
Chỉ một lời Thầy thôi 
Con nhớ mãi, Thầy ơi”.  
(Lời xưa–Pháp Vũ) 

Thành phố hai mùa–11. 09 Ất Dậu 

Pháp tử Pháp Vũ 





TREO CAO GƯƠNG LÀNH 
 

THÍCH TỊNH DIỆU 

gười nào khi các căn không còn rong ruổi theo cảnh 
trần, căn trần sẽ không còn tác động nhau để sanh ra 

vọng thức, thì tám thức sẽ trở thành bốn trí, tâm thể của người 
này ví như một tấm gương sáng lớn. Tất cả vạn loại chúng sanh 
nào tốt, xấu, thiện, ác lao xao ảo hoá ẩn hiện trong đó mà tâm 
thể của người tu ấy vẫn như như bất động.  

Trong bài viết này, chúng tôi xin nêu một vài kỷ niệm có liên 
quan đến Hòa Thượng để góp phần trong kỷ yếu “Tưởng niệm 
Hòa Thượng Đỗng Minh”. Mặc dù biết đó là những ảo tưởng, 
ảo ảnh, ẩn hiện trong tâm thể, mặc sức mà nói có nói không: 

“Có thì có tự mảy may.  
Không thì cả thế gian này cũng không.  
Kìa xem bóng nguyệt lòng sông.  
Ai hay không có có không là gì”.  

Khoảng năm 1965 với thầy Tịnh Nghiêm vào học lớp “Phật 
học chuyên biệt” ở Phật học viện Huệ Nghiêm rồi thì vào Đại 
học Vạn Hạnh, lại ra Huế dự khóa nội trú Liễu Quán. Khi mãn 
khóa này với một số anh em phát tâm làm giáo thọ Phật học 
viện, trong thời gian này Hòa Thượng Đỗng Minh đã làm Phật 
học vụ.  

N 
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Vì có thư mời của Phật học viện Liễu Quán–thư giới thiệu 
của Tổng vụ giáo dục và tiếp điện tín của Đại đức Đỗng Minh 
nên Ngài Mật Nguyện có văn thư bổ nhiệm các học tăng khóa 
Liễu Quán, trong đó có Tịnh Diệu vào làm giáo thọ tại Phật 
học viện Liễu Quán Ninh Thuận.  

NGÀY THÀNH LẬP BAN PHIÊN DỊCH PTPGVN 

Gặp Hòa Thượng Đỗng Minh lần đầu khi từ Huế vào Nha 
Trang ngày 26. 10. 1971 sau đó được Hòa Thượng thân hành 
đưa vào nhận trách nhiệm tại Ninh Thuận. Điều đặc biệt khi 
đến Phật học viện Liễu Quán lại được gặp Hòa Thượng Huyền 
Tân đang làm giám viện ở đây, Hòa Thượng là bổn sư của Ngài 
Đỗng Minh.  

Lúc đầu khó khăn Hòa Thượng giám viện từ chùa Thiền Lâm 
đến Phật học viện ở chung vài ba tuần. Được tiếp xúc đàm đạo 
với Hòa Thượng là một hạnh phúc lớn vì trong câu chuyện của 
Hòa Thượng chúng ta được học hỏi rất nhiều, rồi Hòa Thượng 
cũng phải về chùa, Ngài Đỗng Minh thỉnh thoảng ghé qua.  

Việc dạy giáo lý cho mấy chú hàng tuần trong học viện, chùa 
Diệu Ấn và trường Bồ Đề đều phải đảm trách, việc sinh hoạt 
của Phật học viện nào lo ăn ở, tu học thực hiện nhiệm vụ một 
mình thật nhiêu khê. Hòa Thượng Đỗng Minh sợ tôi không 
kham nổi nên sau đó có cử thầy Tâm Minh vào hỗ trợ nhưng 
không biết sao thầy lại đi trước.  

Từ năm 1971 đến năm 1974 mãn khóa học trung cấp phổ 
thông này, thời gian chúng tôi ở đây phải cố quen dần với cái 
nắng, gió, khô hanh, sự ngoại hộ của Phật tử lúc ấy cũng rất 
hạn chế mà hoàn thành trách nhiệm Phật sự, nhờ vào đức tánh 
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biết dùng người, tin người của Hòa Thượng, sự cần mẫn sẻ 
chia, người nào được Hòa Thượng tin giao cho nhiệm vụ, đều 
tự tin vượt qua mọi chướng duyên.  

Khi mãn khóa ở Phật học viện Liễu Quán, Hòa Thượng Đỗng 
Minh mời ra Phật học viện Hải Đức Nha Trang. Qua biến cố 
1975 được an cư kiết hạ tại Hải Đức. Lúc này Tuệ Sỹ làm quản 
chúng nội trú, Tịnh Diệu làm quản chúng ngoại trú còn lãnh 
thêm chức Tri chung, giữ giờ giấc cho đại chúng trong mùa an 
cư kiết hạ. Tôi nhớ có chi tiết nhỏ, khi cử làm Tri chung, tôi 
không có đồng hồ nên từ chối, Hòa Thượng liền cởi đồng hồ 
đang đeo tay trao cho và bảo: “Có đồng hồ đây”–cách hành xử 
thật dứt khoát và chân tình không ai có thể từ chối được. 
Trong ba tháng với việc đánh chuông báo chúng. Hôm họp 
chúng bị Hòa Thượng nêu lỗi: Không khai kiểng giờ Bố Tát. (mỗi 
nửa tháng một lần).  

Tịnh Diệu thưa! Không biết có giờ Bố Tát để Khai Kiểng? Hòa 
Thượng nghe nói thế thì cười và bỏ qua. Cũng trong mùa An 
cư được tăng sai theo Hòa Thượng Trí Nghiêm đến Ni viện và 
Chùa Linh Sơn cho Chư Ni thọ an cư. Sau đó làm giáo thọ dạy 
ba tháng an cư tại Ni viện Diệu Quang Nha Trang.  

Khi có Trường cơ bản Phật học, Hòa Thượng lại quan tâm tiến 
cử và đảm bảo với nhà trường để quý thầy mà Hòa Thượng thấy 
có khả năng được vào giảng dạy những môn mà đáng lẽ Hòa 
Thượng phải phụ trách. Thậm chí có những môn khó như các 
bộ luận, bản thân chúng tôi đôi khi chưa được học nhưng khi 
Hòa Thượng đã tin mà giao cho dạy, tuy gặp khó khăn nhưng 
phải cố gắng tự tin nghiên cứu giảng dạy không dám từ chối.  
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Sau này Hòa Thượng nhận công tác phiên dịch tại Nha 
Trang, nt đã tận dụng tất cả nhân sự ở đây và các tỉnh phụ cận. 
Từ các Thượng tọa đến mấy chú đang học Trung cấp kể cả cư 
sĩ, ai có khả năng, có thiện chí Ngài đều kêu gọi khích lệ rồi 
thân hành chứng nghĩa, sửa chữa tạo nên một ban phiên dịch 
đông đảo đã phiên dịch từ tập 1 đến tập 17, “Đại Chính Tân 
Tu” để hoàn thành bộ Đại tạng kinh Việt Nam.  

Hòa Thượng còn lập một ban bảo trợ cho việc phiên dịch Đại 
tạng kinh được sự hưởng ứng nhiệt tình của Tăng Ni Phật tử 
trong và ngoài nước, giúp in ấn và hỗ trợ tài chính cho việc 
phiên dịch.  

Qua việc tu và hành đạo của Hòa Thượng chúng ta thấy: Khi 
Ngài phát nguyện làm kinh tế tự túc để đào tạo tăng tài thì Ngài 
rất giỏi về kỹ thuật và kinh doanh thành công.  

Khi nhận trách nhiệm Phật học vụ, lo việc dạy việc học cho 
Tăng Ni, các Phật học viện toàn quốc do biết dùng người, tin 
người nên có nhiều vị cùng với Ngài phối hợp đào tạo tăng tài 
tại các Phật học viện rất có hiệu quả.  

Trong lĩnh vực phiên dịch, Ngài tự thân nhận lãnh dịch Tạng 
luật, đồng thời chứng nghĩa cho các bản dịch về Kinh luận để 
mong được sớm hoàn thành phần lớn Bộ Đại Tạng Kinh Việt 
Nam mà đã bao đời Tăng Ni Phật tử ước mơ.  

Thời gian Ngài sắp tịch chúng tôi ghé thăm Hòa Thượng hai 
lần, vì ở xa nên có dịp họp Tăng sự và giới đàn mới vào Nha 
Trang. Khi họp xong chúng tôi vào thăm Hòa Thượng lần đầu, 
Ngài ra ngoài phòng ngồi nói chuyện với chúng tôi về “Của 
thuộc năm nhà” nhắc nhở chúng tôi thực hành hạnh xả là bước 
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cuối của phép tu “Thất Giác Chi” mà Ngài đang hành trì.  

Lần sau vào thăm chỉ có tôi và Thầy Tịnh Nghiêm, lúc này 
Ngài đã yếu nhiều đang nằm trên võng ở trong phòng, chúng 
tôi muốn được ngồi bên Ngài đôi phút không thưa thỉnh gì. 
Hòa Thượng có nói vài câu khuyến tấn nhưng lúc này lời nói 
nhỏ và quá yếu, chúng tôi sợ ngồi lâu làm Hòa Thượng mệt, 
nên đảnh lễ và ra về.  

Khi được tin Hòa Thượng viên tịch trong tư thế kiết tường 
như hình ảnh Đức Phật nhập Niết-bàn năm xưa. Thực bàng 
hoàng xúc động nhưng lại nghĩ: “Hòa Thượng dùng tư thế nằm 
kiết tường khi tịch là để làm bài học cụ thể về công hạnh làm chủ 
thân tâm của mình trong mọi sinh hoạt đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, ngủ, 
giờ nào việc đó rất nghiêm túc của Ngài. Đó là làm chủ trong sinh 
hoạt bình thường để có thể làm chủ trong lúc già, đau, bệnh và nhất 
là khi chết. Đã làm chủ và tỉnh giấc trong mọi thời, mọi lúc ở đời này 
thì khi bước sang đời sau vẫn tự chủ, tỉnh giác vượt khỏi sự chi phối 
của lẽ vô thường sống, chết nên gọi là Nhập Niết Bàn.” 

Hôm Tăng Ni Phật tử Vạn Ninh vào làm lễ nhập kim quan và 
đảnh lễ thọ tang rất sớm. Trong thời gian tang lễ, riêng bản 
thân tôi muốn biểu lộ lòng tôn kính mến nhớ Hòa Thượng mà 
không biết viết gì, chỉ làm được một bài thơ bốn câu xin ghi lại 
làm lời kết cho bài viết này: 

Treo cao gương lành 
Gương lành đại trí nêu cao 
Chúng sanh vạn loại lao xao ảo hình 
 Múa may nhảy nhót sinh linh 
Tất cả hiện rõ sự tình trong gương 
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Tu viện Giác Hải kính viếng 

Tấm liễn này đã gởi cúng vào chùa Thiền Lâm–Ninh Thuận 
để nhớ mãi một vị Thầy đức độ, đạo hạnh tinh nghiêm vì sự 
nghiệp đào tạo tăng tài–Đã vào cảnh “Tịch Diệt Vi Lạc” (Vắng 
lặng làm vui).  

Cuối hạ Ất Dậu 2005 

Thích Tịnh Diệu 



SÓNG LƯỢN LƯNG ĐỒI 
 

TỊNH MINH 
Tưởng niệm Giác linh Hòa Thượng. Thích Đỗng Minh,  
Phó Viện Trưởng Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam,  

Trưởng ban phiên dịch Pháp Tạng Phật Giáo Việt Nam 

on nửa thế kỷ qua (1957–2005), phần lớn Tăng, Ni sinh 
tu học tại các Phật học viện miền Trung và miền Nam 

đều thọ hưởng ân đức dưỡng dục của Hòa Thượng Thích 
Đỗng Minh, đặc biệt là những anh chị em tu học ở Phật học 
viện Hải Đức và Diệu Quang, Nha Trang. Những giờ lên lớp 
của Hòa Thượng quả thật đã để lại trong lòng học trò những ấn 
tượng vô cùng thú vị và hiệu quả.  

Những môn Thầy-xin được gọi như vậy để bày tỏ chút tình 
nồng ấm mà tôi đã được Thầy thương yêu dưỡng dục trong tám 
năm trời-thường giảng dạy là: bộ Luật trường hàng, Nhân minh 
luận, Duy thức tam thập tụng, Duy thức phương tiện đàm, 
Kinh di giáo, Kinh phát bồ đề tâm văn v. v... , nhưng hình như 
Thầy khoái dạy bộ Luật tỳ ni nhựt dụng thiết yếu, Nhân minh 
luận, và Duy thức học nhất. Những ai đã học với Thầy thì khó 
có thể không thuộc lòng bộ luật: Tỳ ni, Sa di, Oai nghi, Cảnh 

N 
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sách bằng chữ Hán, và danh hiệu 100 pháp trong Bách pháp 
minh môn. Cách dạy của Thầy cực kỳ sống động và đạt chất 
lượng. Thầy không dạy nhiều, chỉ năm mười câu mỗi khi lên 
lớp, nhưng định nghĩa, giải thích, minh họa, triển khai sự kiện 
và ngữ nghĩa rất mực phong phú, khiến học viên nào cũng nắm 
vững vấn đề, thuộc ngay tại lớp, và thấy lâng lâng trong lòng 
khi ra về. Đó là mục tiêu giảng dạy của Thầy. Thuộc lòng và 
thuộc lòng. Thầy muốn trang bị hành lý tương đối đầy đủ cho 
Tăng Ni sinh lên đường, tiếp nối tôn chỉ “Duy Tuệ Thị Nghiệp” 
của đức Thế Tôn. Thầy đã gieo vào đầu óc, tâm tư, tình cảm 
học trò của Thầy những nét giáo điển cơ bản, vững chắc, thú vị 
mà suốt đời họ không sao quên được.  

Nghệ thuật giảng dạy đương đại là ứng dụng phương pháp 
phát vấn (communicative approach), tức là nêu vấn đề cho cả 
lớp thảo luận. Mục đích là phát huy ý thức tập thể, kích thích 
năng lực sáng tạo, và thể hiện bản lĩnh tự tin trước cộng đồng 
sinh hoạt. Nếu học tập trong môi trường như vậy, học viên sẽ 
dần dần nâng cao khả năng lý luận, biến hóa, linh hoạt, sôi nổi 
trong từng chủ đề hay tình huống. Học kinh văn giáo điển, 
nhất là luật tạng, có phần nghiêm trang mẫu mực hơn, nhưng 
Thầy mỗi khi lên lớp là mang theo tiếng cười sảng khoái cho 
học trò, bất cứ dạy môn nào. Trong giờ học, Thầy hay hỏi bất 
tử, gây ngạc nhiên, lúng túng cho những ai tỏ ra chủ quan, giải 
đãi. Có lần đang giảng Nhân minh luận, bỗng nhiên Thầy hỏi: 

- Chú L., “Tiền lộ mang mang vị tri hà vãng” là gì? 

L. đang thì thầm nói chuyện với anh bạn bên cạnh, giật mình 
đứng phắt dậy, 
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đáp giọng Quảng Ngãi: 
- Bạch Thầy, “Tiền lộ moang moang vị tri hà vãng” là “Đường đời 

mịt mờ vạn nẻo về mô!”5 

Cả lớp cười ầm lên. Có anh thấm ý, cười nghiêng qua ngả về, 
và Thầy cũng đứng cười hề... hề... hề... , rung cả hai vai.  

Một lần khác, trong giờ dạy luật, Thầy đang hưng phấn đi đi 
lại lại trước bảng, giảng đoạn: “Phù xuất gia giả, phát túc siêu 
phương, tâm hình dị tục, thiệu long thánh chủng, chấn nhiếp ma 
quân, dụng báo tứ ân, bạt tế tam hữu...”6 với cách minh họa 
(illustration) quyết liệt nhưng rất có duyên: mỗi bước đi, Thầy 
nhấc chân lên cao một chút rồi từ từ thả xuống, cho thấy đã là 
người xuất gia tu hành, làm đệ tử Phật, thì mỗi bước chân đi 
phải vươn tới phương trời siêu việt. Bỗng dưng Thầy dừng lại, 
quay nhìn xuống lớp, chỉ tay hỏi: 

- Chú H. , “Tam đồ bát nạn cu ly khổ” là gì?7 

                                                           
5 Lời của một bài hát được giới trẻ ưa thích ở thập niên 60. 

6 Đã là người xuất gia thì mỗi bước chân đi phải vươn tới phương trời siêu 
việt, tâm tánh và hình tướng khác với thế tục, phát huy dòng giống thánh 
nhân, hàng phục ma quái, nhằm đền đáp bốn ân, cứu giúp ba cõi. 

7 Tam đồ: hỏa đồ, huyết đồ, đao đồ, tức là ba cõi hình phạt nghiệt ngã: địa 
ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Bát nạn: tám chướng nạn. Người nào rơi vào một 
trong tám nạn này thì khó mà tu hành thành đạt. 1. Địa ngục, 2. Ngạ quỷ, 3. 
Súc sanh, 4. Bắc cu lư châu (nơi cực kỳ sung sướng), 5. Vô tưởng thiên (cõi 
trời không còn tư duy), 6. Manh lung ám á (đui điếc câm ngọng), 7. Thế trí 
biện thông (giỏi biện thuyết chuyện thế sự), 8. Tiền Phật hậu Phật (trước 
Phật và sau Phật). Vậy “Tam đồ bát nạn cu ly khổ” là vượt thoát ba đường 
ác, tám cảnh khổ. 
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H. đứng lên cười bẽn lẽn, nhìn qua nhìn lại ra dạng cầu cứu, 
rồi đưa tay gãi gãi mang tai, ấp úng đáp: 

- Bạch Thầy... “Tam đồ bát nạn cu ly khổ” là... “Đã là cu ly thì ở 
đâu cũng khổ”.  

- Hừ!... Biết vậy mà vẫn muốn làm cu ly! 

Cả lớp được dịp phát cười sảng khoái. Có anh cười quá trớn, 
vừa sặc vừa ho, nước mắt nước mũi chảy ra tèm lem, làm cho 
nhiều anh khác rung chân, vỗ đùi, cười to hơn nữa! Ngồi mơ 
màng, tán tâm tạp thoại là bị Thầy “chiếu tướng” như vậy đó! 

Trong tác phẩm The Art of Teaching (Nghệ thuật giảng dạy), 
Gilbert Highet lý luận rằng giáo viên dạy giỏi phải hội đủ bốn 
yếu tố:  

1. Quán triệt bộ môn giảng dạy.  
2. Đam mê nghề nghiệp.  
3. Nhiệt tình công tác.  
4. Yêu thương học trò.  

Quán triệt bộ môn thì tự tin trên bục giảng. Đam mê nghề 
nghiệp thì luôn cải tiến kỹ năng và đổi mới phương pháp. 
Nhiệt tình công tác thì được tập thể quý mến. Yêu thương học 
trò thì được học trò và xã hội kính trọng. Ngoài ra, một trong 
những phẩm chất quan trọng nhất của người giáo viên dạy giỏi 
là tinh thần khôi hài. Và mục đích chính của sự khôi hài là tạo 
mối quan hệ mật thiết giữa thầy và trò (The real purpose of 
humor is to create a close relationship between teacher and 
students).  

Trong năm yếu tố nêu trên, Ôn Đỗng Minh không những có 
đủ mà còn vượt trội. Ôn mê dạy học. Ôn đã suốt đời cống hiến 
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trí tuệ và nghị lực cho sự nghiệp đào tạo Tăng Ni theo hạnh 
nguyện “tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức”. Có lần Ôn tâm sự 
rằng trong chín năm kháng chiến chống Pháp, Ôn đã tham gia 
phong trào xóa nạn mù chữ bằng cách mở lớp học miễn phí tại 
chùa, dạy cho những con em nghèo khổ trong làng. Sau ngày 
giải phóng 1975, có những quan chức chính quyền đến thăm 
Thầy, ngồi bệt dưới đất, vò hai đầu gối Thầy mà thốt ra những 
lời thắm thiết: “Nhờ Thầy mà con có được ba chữ trong bụng. Hồi 
đó con biết đọc, biết viết, biết cộng trừ nhân chia là nhờ ơn Thầy”. 
Đấy!... Công hạnh của Ôn là vậy đấy! Thảo nào có một dạo sa 
sút tinh thần, gặp Ôn tại chùa Già Lam, tôi tâm sự: 

- Con chán dạy học quá rồi Ôn ơi! Xin Ôn cho con lời khuyên! 

Ôn cười chúm chím, nụ cười đầy ấn tượng đối với những ai 
dù chỉ một lần gặp Ôn, nói: 

- Nếu như tôi có một điều ước, thì tôi ước làm ông cai giữ trường 
hơn là làm giám đốc ngân hàng.  

Ôn ơi!... Chính nhờ lời động viên vi tế đó mà con còn được 
hân hạnh ngắm nhìn những tia nắng vàng lung linh trên hoa lá 
trước sân trường. Xin cảm ơn và đảnh lễ Ôn! Nay Ôn không 
còn nữa. Ôn đã “quảy không tâm vào tam muội vĩnh hằng”, nhưng 
âm ba của Ôn, từ lưng đồi Trại Thủy Nha Trang, vẫn vang 
vọng, ngân xa, lan tỏa và thấm đẫm vào lòng Tăng Ni, Phật tử 
khắp bốn phương trời. Hy hữu thay! 





 
MƯỢN CHỮ TỎ LÒNG,  
KÍNH BÚT DÂNG ÔN  

 
TÂM NHÃN 

Lòng khó tỏ bày trời tựa biển  
Hồn nên tan biến khói in trăng.”  

Núi ẩn non thần,  
sông Côn nước thánh,  
muôn thuở danh lam thắng cảnh.  
Dòng thiền Bình Định  
nghìn thu tục diệm thừa đăng.  
Thuở thiếu thời quên đời phố thị,  
chí xuất trần thoát tục ly hương,  
tay nải theo Thầy gởi bóng Thiền Lâm,  
“mười năm đèn sách”,  
sau tham phương học đạo du hoá đó đây.  

Rồi một phút chân tâm sáng tỏ,  
ngẫm mà lo cho sự thịnh suy Tăng-già,  
nên nghiêm tịnh giới phẩm,  
truyền trao Học xứ độ Tăng,  
tài bồi hiền nhân, gánh vác trách nhiệm lịch sử,  

“ 



118 | NHIỀU TÁC GIẢ - HOA ĐÀM kết tập 

 

phiên Kinh dịch Luật.  
Một đời lấy giới luật làm Thầy,  
như Bắc quốc có Ngài Đạo Tuyên  
thì nơi trời Nam có Ôn mình vậy! 

Thế là, Công hạnh viên mãn,  
Đạo nghiệp vuông tròn,  
cơ tình ghi công bất hủ,  
Tứ chúng nhớ đức vô biên.  
Giờ thì nối bước theo Tổ,  
treo bình Đông độ, quảy dép về Tây.  
Thôi từ đây, thuyền Từ rời bến mê,  
bờ Giác là trạm cuối.  

Song, “hoa Đàm tuy hoại, hương khí chưa tan;  
cỏ hương chưa tàn, hồn thiêng còn sống.” 
Khói lạnh tan trong màng sương bạc  
Phòng Ôn lặng bóng một vầng trăng.  

khấu bái 

Đệ Tử Tâm Nhãn 



CẢM NIỆM  
CỐ HÒA THƯỢNG  

THÍCH ĐỖNG MINH 
 

ĐỨC HẠNH LÊ XUÂN KÝ 

hớ lại năm xưa, 1951, trong mái ấm đại gia đình TĂNG 
HỌC ĐƯỜNG Nha Trang lúc bấy giờ, trên có cố Hòa 

Thượng đốc giáo kiêm giáo thọ Thích Định Tuệ, quí ngài quản 
nhiệm kinh tế và trường sở, là cố Hòa Thượng Thích Thiện 
Minh và Hòa Thượng Thích Từ Mãn (hiện đang là Viện chủ 
chùa Linh Sơn Đà Lạt, 2005), Hòa Thượng Thích Chí Tín 
(hiện đang trụ trì chùa Long Sơn, Nha Trang); dưới có cố Hòa 
Thượng Thích Đỗng Minh làm Thủ Chúng, vai trò trong trách 
vụ chăm sóc học chúng về mặt sinh hoạt đời sống đạo, đúng 
theo nội quy tu tập.  

Chúng tăng của thuở ban đầu Tăng Học Đường được thành 
lập tại Nha Trang do Tổng Trị Sự Phật Giáo Trung Phần chủ 
trương cho mục đích đào tạo tăng tài. Do vậy số lượng tăng 
chúng chỉ được trên 20 vị, gồm các thầy Tỳ Kheo trẻ và Sa Di ở 
lứa tuổi 13-15. Những Sa Di ở tuổi thiếu niên này được mọi 

N 
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người gọi là Chú Điệu.  

Lớp tiểu Sa Di hồi đó được 11 chú, các thầy Tỳ Kheo được 10 
vị, kể cả Hòa Thượng Đỗng Minh. Tôi là một trong số 11 chú 
Sa Di. Mười một chú Sa Di của thời ấy, nay hơn một nửa trong 
Ban Bảo Trợ Phiên Dịch Pháp Tạng Việt Nam tại Hoa Kỳ và 
Canada (Edmonton), do Hòa Thượng Đỗng Minh gởi thư triệu 
tập, mặc dù anh em chúng tôi không còn hình thái trưởng tử 
Như Lai nữa, mà chỉ là người nghệ sĩ rong chơi giữa biển đời để 
góp nhặt lá vàng trong cơn lốc mùa thu sinh tử làm hành trang 
giải thoát. Nhưng vì do tình huynh đệ keo sơn của dòng họ 
Thích với nhau, cũng như ân sâu nghĩa nặng với thầy và làm 
người con Phật phải có bổn phận duy trì và phát triển chánh 
pháp luôn được trường tồn trong thế gian, cho nên anh em cựu 
học tăng Tăng Học Đường Nha Trang chúng tôi ở hải ngoại 
liền đáp lời kêu gọi của thầy lập Ban Bảo Trợ một cách hăng hái 
không do dự.  

Trong ba thứ tình: huynh đệ (anh em), ân nghĩa, bổn phận 
Phật tử, thì tình huynh đệ có năng lực siêu xuất cao vời vợi hơn 
hết và chắc chắn hơn hết để thành công trong mọi lãnh vực 
đạo hay đời. Thứ đến là tình ân nghĩa trò đối với thầy, đệ tử với 
bổn sư. Trong tình anh em đó, tình người anh đối với người em 
được xem là cao hơn em đối với anh, gọi là nước mắt chảy 
xuống. Tôi muốn nói Hòa Thượng Thích Đỗng Minh đích 
thực là một người anh, một bậc thầy khả ái, khả kính, đối với 
tôi nói riêng, nói chung đối với những cựu học tăng Tăng Học 
Đường Nha Trang và các Phật học viện khác luôn luôn nhớ 
đến thầy, không muốn xa thầy. Bởi vì ngoài cái tình chân thật 
ra, Thầy còn có tấm lòng Bồ-tát trên mọi lãnh vực đào tạo tăng 
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tài, trong đó chăm lo vật chất cho tăng sinh, dạy Kinh Luật cho 
Tăng Ni sinh, xây dựng cơ sở trường ốc, phiên dịch Pháp Tạng. 
Tất cả đạo hạnh, đạo tình ấy của Thầy làm cho tâm tư các cựu 
học tăng luôn luôn hướng về Thầy dù ở đâu, trên quê hương 
hay hải ngoại, sau khi thành đạt ra trường hay bởi biến cố nào 
đó mà xa Thầy. Do vậy, riêng tôi có những thời gian từ 1960 
đến 1974, tôi xa Thầy, Thầy xa tôi, bởi môi trường Phụng Sự 
Đạo Pháp khác nhau trên mọi nẻo đường quê hương từ dạo ấy. 
Nhưng lòng tôi luôn mong ước gặp Thầy, vì vậy cứ mỗi độ cuối 
năm, ngày về cội ở Hải Đức hay hội họp bất thường ở Già Lam, 
tôi cố gắng về để gặp Thầy hàn huyên tâm sự. Nói rõ hơn, lòng 
tôi luôn luôn muốn được sống bên Thầy, không muốn xa 
Thầy, có chăng là việc chẳng đặng đừng.  

Thế rồi, than ôi, giữa thời gian đất nước đổi thay vào mùa 
xuân 1975, tôi và Thầy xa nhau. Xa lần này gần như vĩnh biệt, 
hết cơ hội trực diện hình hài, chỉ gặp nhau bằng dòng tư tưởng, 
tư duy, vì hình hài tôi phiêu bạt (nhưng không giang hồ) do cái 
nghiệp làm lực sĩ rừng măng, múa cuốc với cỏ cây, đốn gốc 
rong rêu nơi đất tổ sơn khê, bình nguyên nước bạc đen sì gót 
chân hơn thập niên mà như giấc mộng, nắng quái qua cầu. Rồi 
tình cờ tôi được đến vùng SAO BẠCH, xứ người làm cho tôi 
rộn rã bước chân sớm chiều, nhưng lại làm cho tôi tỉnh giấc 
hồn đau. Lần này tôi xa Thầy thật vì bản thân không còn trên 
quê mẹ, cách nhau nửa vòng trái đất, xa Thầy nửa vành trăng 
khuyết, nửa phần trăng non. Còn Thầy đang hiện hữu nơi đất 
mẹ trong trạng thái an nhiên tĩnh tọa trước Tam Tạng Giáo 
Điển hai buổi sớm chiều nơi am thiền Long Sơn xưa, nay hơn 
30 năm kể từ ngày tôi được khoác chiếc áo lực sĩ rừng măng, rồi 
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chiếc áo SAO BẠCH cho đến nay, 2005. Với thời gian dài 
đằng đẵng mốc meo như vậy mà tình huynh đệ giữa thầy và lớp 
điệu năm xưa, chúng tôi là điệu Lợi (Hạnh Cơ), điệu Đường 
(Quảng Thành), điệu Ký (Đức Hạnh), điệu Cảnh (Nguyên 
Phương), điệu Trí (Nguyên Lượng), điệu Hòa (Nguyên Thuận), 
v. v... không bị vơi một giọt tình nào, vẫn luôn luôn được đầy 
tràn, sâu đậm thêm tận đáy lòng, rực sáng như trăng rằm đêm 
xuân, bình minh mùa hạ, do tình người của Thầy thật là người 
và thật là Tăng Bảo, là chất liệu bảo vệ và nuôi dưỡng tình của 
chúng tôi ngày một thêm nẩy nở, không mất, không suy giảm.  

Vì thế, mỗi lần tôi nhận những lá thư Thầy từ Nha Trang gởi 
qua Mỹ bằng bưu điện hay có khi thư tay, cũng như một số 
dịch phẩm mà thầy đã dịch xong như Luật Tứ Phần v. v... , lần 
nào nhận được thư Thầy, sách Thầy, lòng tôi vui mừng lớn, rạt 
rào lên cao, rồi nức nở, tịnh mặc qua từng giây phút trước 
những trang thư. Trong những giây phút tịnh mặc này, tâm ý 
Thiên Mã của tôi, nó vươn cao chân, vượt qua Thái Bình 
Dương, đáp xuống miền quê hương cát trắng, rồi khúc khích 
vó ngựa chậm rãi đi về Long Sơn cổ tự, là cái nôi của bọn điệu 
chúng tôi ở tuổi dại khờ năm xưa được lớn khôn, nhất là Bồ-tát 
đạo, từ đó trong bàn tay nuôi nấng, giáo dục của các Hòa 
Thượng Định Tuệ, Thiện Minh, Từ Mãn, Chí Tín, mà trực 
tiếp hơn hết là cố Hòa Thượng Đỗng Minh. Do vậy, làm sao tôi 
có thể quên được nhiều kỷ niệm tại cái nôi Long Sơn (Phật Học 
Đường Nha Trang) năm xưa, tâm ý Thiên Mã của tôi, nó liền đi 
thăm lại từng hình ảnh sinh hoạt giữa các tăng sinh và thầy 
Thủ chúng Thích Đỗng Minh, mà chúng tôi thường gọi bằng 
tiếng gọi thân thương “anh Thủ”. Trong tất cả hình ảnh ấy, có 
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những hình ảnh khó quên, như những ngày Chủ Nhật trong 
mùa Xuân Nha Trang là mùa bắt đầu nắng nóng, anh Thủ dẫn 
đàn em của anh tắm biển. Sau những giờ phút tắm hả hê, lúc 
mặt trời lên cao, cùng nhau ngồi nghỉ dưới bóng dừa, được anh 
Thủ cho mỗi đứa được ăn một cây cà rem.  

Chủ Nhật nào không đi tắm biển, anh Thủ tổ chức cho tăng 
sinh đi du ngoạn ở Hòn Chồng cả ngày, mang theo xôi đậu 
xanh và đậu hủ kho. Tại Hòn Chồng, anh Thủ và đại chúng 
tắm biển cho đến gần giờ ngọ, anh em chúng tôi ăn ngọ. Sau đó 
anh Thủ và chúng tôi cùng nhau kẻ nằm, người ngồi trong hốc 
đá. Tại đây, anh Thủ kể chuyện vui, làm cho cả bọn điệu và các 
thầy lớn cười ngất lên, anh Thủ thì cười rung cả đôi môi rộng 
sang trọng của anh.  

Vào mùa hạ là mùa an cư, mùa thu có sóng lớn, mùa đông có 
gió bấc se lạnh, cho nên tăng sinh không đi đâu, nhưng vẫn 
được anh Thủ tổ chức cho các môn chơi như bóng bàn, bóng 
chuyền. Một đội bóng chuyền toàn là các thầy lớn, còn các chú 
điệu thì chơi bóng bàn. Bóng bàn không có gì đáng nói, nhưng 
đội bóng chuyền rất đáng nói, vì được tiếng là nhất, nhì ở 
thành phố Nha Trang. Vì vậy, đội bóng Hải quân lên gặp thầy 
Thủ, xin đấu. Sau đó đội chùa thắng đội Hải quân 2 hiệp (đấu 
3 hiệp).  

Nghe đội bóng chuyền chùa thắng đội Hải quân, đội bóng của 
chủng sinh La San bên Hòn Chồng liền đến gặp anh Thủ xin 
đấu. Anh Thủ đồng ý, sau đó cả hai đội chùa và La San huề 
nhau. La San thắng hai, đội chùa thắng hai trong bốn hiệp đấu.  

Một hình ảnh khác, hầu như tất cả tăng sinh của Phật Học 
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Đường Nha Trang thời đó dù còn trong nước hay ở hải ngoại 
hôm nay luôn luôn còn nhớ, đó là hình ảnh bọn điệu chúng 
tôi, khi thì 4 chú, khi thì 3 chú, bị anh Thủ Đỗng Minh bắt 
nằm thẳng ro xuống sàn nhà, xuôi hai tay bên hông, úp mặt sát 
đất để anh Thủ cúng dường Tam Bảo bằng 3 roi, chỉ 3 roi thôi 
về những tội đáng ăn đòn, như cãi lộn nhau trong lúc chơi bắn 
bi v. v... Nơi hình ảnh này, tâm ý Thiên Mã của tôi vẫn còn 
nghe lời anh Thủ Đỗng Minh nói lớn: “bỏ, bỏ roi đầu, ba roi khác 
để cúng dường Tam Bảo”, một khi trong ba, bốn chú điệu chúng 
tôi có một đứa ngẩng đầu lên, ẹo mình, nghiêng cổ, mếu máo ra 
tiếng “đau quá, đau quá!” khi roi đầu tiên vừa đáp xuống mông, 
tức thì anh Thủ dừng tay, nói “bỏ, bỏ roi đầu...”.  

Với vai trò Thủ Chúng trong một Tu viện Phật giáo, là trách 
vụ giáo dục, đào tạo tăng tài thành người Tăng Bảo lý tưởng có 
đủ ba thứ thân giáo, khẩu giáo và ý giáo (thông đạt kinh điển). 
Cho nên chức vụ Thủ chúng của cố Hòa Thượng Đỗng Minh, 
ngoài thân giáo bằng tình cảm thương yêu bộc lộ ra, ngài còn 
có thân giáo nghiêm nghị, nếu không nói là khắt khe đối với 
Tăng sinh để kiến tạo môi trường sống lục hòa thật nghiêm túc 
đầy đạo vị Thiền môn. Qua đây, tâm ý Thiên Mã của tôi bỗng 
thấy lại thân giáo nghiêm khắc của Hòa Thượng Đỗng Minh 
đối với Tăng sinh bằng nhiều phương pháp sách tấn Tăng sinh 
trên bước đường học vấn về Phật học và văn hóa. Chẳng hạn, 
ngài ra lệnh gắt gao bọn điệu chúng tôi đang học ở lớp 4, 5, cấp 
tiểu học, rồi lên trung học cấp một ở lớp 6, 7, 8 trở lên tại 
trường Trung Tiểu học Bồ Đề là phải chiếm vị thứ từ một 
xuống năm, không được dưới vị thứ năm.  

Về phần học và tu tập Phật pháp, ngoài học giáo lý với các vị 
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giáo thọ ra, tất cả Tăng sinh lúc bấy giờ thường xuyên được 
Hòa Thượng Đỗng Minh trợ duyên bằng nhiều cách, nào là 
kiểm tra sách vở, nhắc nhở học bài, công phu, tịnh độ, sám hối, 
tụng giới. Hoặc, hôm nào không nhắc nhở, Hòa Thượng kể cho 
đại chúng nghe một câu chuyện luân lý xã hội, câu chuyện đạo. 
Tất cả các câu chuyện ngài kể đều chứa đựng tư tưởng lành 
mạnh mang tính cách giáo dục tư tưởng Tăng sinh.  

Tất cả những việc vừa kể trên, mà cố Hòa Thượng Đỗng 
Minh đã thực hiện đối với Tăng sinh trong vai trò Thủ Chúng, 
đó là cách giáo dục trong việc đào tạo tăng tài của bậc Tăng Bảo 
có đủ 3 yếu tố Giới, Định, Huệ. Có thể nói đó là một thứ tình 
yêu xuất thế gian, là sản phẩm của 3 thứ Giới, Định, Huệ, mà 
Hòa Thượng Đỗng Minh đã có trong lòng thật dạt dào bao la 
và bình đẳng đối với tất cả Tăng sinh nói chung khi còn làm 
Thủ Chúng hay chức vụ Phó Giám Viện Cao Đẳng Phật học 
viện Hải Đức, lòng ngài đều mong muốn tất cả Tăng sinh phải 
được thành người Tăng có đủ tài, đức song toàn.  

Sở dĩ cố Hòa Thượng Đỗng Minh có nhiều phương pháp đào 
tạo tăng tài như vậy, là do tâm ngài vốn có sẵn Tăng Tài! Trong 
đó, không những chỉ có sự dấn thân trong các việc kiến tạo cơ 
sở vật chất, giảng luận khế lý Kinh, Luật cho Tăng sinh, mà còn 
là thái độ hành xử trực diện với các thế hệ Tăng sinh trong các 
Phật học viện trước 1975 trong mọi sinh hoạt bằng ngôn từ rất 
là văn hóa, nếu không nói là tế nhị ở âm điệu vui tươi, khẳng 
khái, tình cảm, mang tính chất giáo chỉ vô tướng. Tuy nhiên lời 
giáo chỉ ấy có lúc cũng được thể hiện bằng ngôn ngữ thực thể 
hữu tướng qua văn thư. Chẳng hạn Hòa Thượng đã nhiều lần 
giáo chỉ cho riêng tôi và các pháp hữu khác ở Cali và 
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Edmonton Canada qua nhiều thư để dặn dò công việc bảo trợ 
pháp tạng cũng như có lời khuyến tu...  

Vạn lần các Tăng sinh tiếp xúc với Hòa Thượng hay Hòa 
Thượng tiếp xúc với Tăng sinh, là vạn lần mang tính chất giáo 
chỉ vô tướng qua ngôn từ rất là văn hóa Việt Nam và Đạo pháp. 
Dù vạn lần tiếp xúc với các Tăng sinh trong môi trường thuận 
duyên, an bình hay bất an, tôn chỉ đào tạo tăng tài của Hòa 
Thượng không mất, vẫn có ít hay nhiều qua ngôn ngữ giáo chỉ. 
Ngay cả trong lúc bản thân ngũ uẩn của Hòa Thượng bị đau 
đớn bởi bịnh gan hoành hành như vậy, mà thân tâm ngài vẫn 
tỉnh thức an nhiên, vui cười tự tại, nói lời giáo chỉ về các việc tu 
tập ba pháp Giới–Định–Huệ, cũng như phải tiếp tục công trình 
phiên dịch Pháp tạng một cách khẳng khái với một một số 
Tăng, Ni xa gần, quyến thuộc... đến thăm.  

Cho nên nói đến cố Hòa Thượng Thích Đỗng Minh là nói 
đến hai công hạnh bậc nhất “Đào Tạo Tăng Tài và Pháp Tạng 
Phật Giáo Việt Nam” qua quá trình phiên dịch Kinh, Luật, 
Luận bằng ngoại ngữ ra Việt ngữ. Hai công hạnh bậc nhất đó 
mà cố Hòa Thượng Đỗng Minh đã hết lòng thực hiện trong 
thời gian vừa qua, gần nửa thế kỷ, thứ nào cũng có thành quả 
cả phẩm và lượng, chứ không thể bị hời hợt.  

Sở dĩ hai thứ ấy được thành quả lớn như vậy, là do tâm ngài 
luôn hằng chuyển ở vị trí Tánh Không, Vô Ngã. Rõ thực như 
vậy, cả cuộc đời tu hành của ngài vừa qua, ngoài một hai bộ 
quần áo bạc màu nâu sồng, y hậu Cà Sa, bình bát ra, ngài 
không có một thứ tư hữu nào cả! Để chứng minh rõ nét điều đó 
qua lời ngài di chúc với chư tăng cơ hữu và thị giả trước khi 
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viên tịch vài hôm trong lúc sức khỏe bị xuống cấp. Ngài nói: 
“Nhục thân được lưu lại không quá 36 giờ, tang lễ đơn giản, không 
xây tháp, số tịnh tài do các pháp hữu trong Ban Bảo Trợ nước ngoài 
cho tôi để chữa bệnh còn lại, xin sung vào quỹ in kinh sách”.  

Theo lời di chúc, quí Thầy đã thực hiện những gì Ngài đã dạy 
trước kia, khi thấy Ngài sắp sửa đi về cõi Phật, quí Thầy để 
Ngài nằm nghiêng bên phải, bàn tay phải mở ra đỡ lấy dưới tai 
phải và khi tẩn liệm vô quan cũng được nằm nghiêng như vậy.  

Với vị Tăng Bảo có nhiều Bồ-tát nguyện, hành Bồ-tát đạo 
trên con đường xây dựng Đạo Pháp, có nhiều thành quả lớn lao 
như cố Hòa Thượng THÍCH ĐỖNG MINH, thì dù cho có viết 
ra đến hàng vạn lời trên hàng ngàn trang giấy cũng vẫn chưa 
nói hết quá trình công phu tu tập và hành Bồ-tát đạo của 
NGÀI! 

San Diego, California, ngày 27 tháng 8 năm 2005 

Đức Hạnh Lê Xuân Ký 

Cựu Tăng sinh Tăng Học Đường–PHV Hải Đức Nha Trang–Già Lam Sài 
Gòn; Phó Tổng Thư Ký Ban Bảo Trợ Phiên Dịch Pháp Tạng Việt Nam tại Hoa 
Kỳ 





LẼ SỐNG VÀ CÁI CHẾT 
CỦA MỘT CHÂN NHÂN 

 
THÍCH NHẬT HIẾU 

iờ phút mà mãi mãi chúng con sẽ không còn nhìn thấy 
chân dung từ hòa thân thương của Ôn, giờ cung tiễn 

nhục thân nhập kim quan đã đến. Muôn ngàn đệ tử xuất gia và 
tại gia đang nhòa lệ phủ phục trước kim đài. Phút giây tiễn biệt 
nghìn trùng xa cách, cảnh vật như đứng lại, thời gian như 
ngừng trôi. Mọi người như chết liệm trong nỗi buồn thắt quặn 
con tim.  

Giữa tháng năm oi ả nắng hạn, bỗng không gian trở nên tối 
sầm, sấm chớp vang rền, nổi gió đổ mưa. Đất trời Nha Thành 
ảm đạm, phải chăng trời người đều đồng cảm và san sẻ trong 
nỗi đau thương, nỗi buồn tiễn biệt một bậc Chân nhân vào 
cảnh giới thiên viễn.  

Ngẫm lại, chúng con có cảm giác tóc lông dựng ngược, khi ôn 
lại những gì mà mình đã mục thị diện kiến. Cuộc đời của Ôn 
có bốn điều phi thường để biểu thị trọn vẹn đức tính của một 

G 
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bậc Chân nhân1 siêu xuất ứng thân thị hiện: 

1. Biểu hiện tính uyên bác thông tuệ và thắng nhân: 

Bác lãm đa văn, có nhiều đóng góp lớn trong sự nghiệp giáo 
dục đem lại lợi lạc cho Đạo lẫn đời. Có vị trí lớn trong xã hội và 
có uy đức lớn trong giáo pháp, trong lãnh vực “tuệ nghiệp”. 
Với 79 năm trụ thế thì đã có 59 hạ lạp; đặc biệt, có bề dày 55 
năm trong sự nghiệp giáo dục, cũng như đóng góp trong công 
tác văn hóa Phật giáo nước nhà, qua việc đảm nhận các chức vụ 
hàng đầu trong giáo dục Phật giáo, trong việc giảng dạy các 
Phật học đường, trong việc trước tác và dịch thuật; nhất là công 
tác phiên dịch Pháp tạng Phật giáo Việt Nam mà Ôn đang lãnh 
đạo và trực tiếp thực hiện.  

2. Biểu hiện tính tri túc: 

Nếp sống hiền triết: thanh cao, bình dị, vô cầu... với một con 
người có tất cả nhưng xả bỏ tất cả. Một con người thoát tục, 
sống trong danh lợi mà chẳng màng lợi danh. Ngót 30 năm đi 
một đôi dép cao su, trước ngày ngã bệnh chừng 01 năm trở lại, 
Ôn không có Thị giả phục vụ riêng; việc độ nhật hàng ngày 
đều cùng với chúng Tăng tại trai đường; trong phòng ở chỉ một 
vài vật dụng: sách vở, bình thủy nước, bàn thờ một chữ “Xả” 
với lư hương, cái giường cũ kĩ và chiếc bàn viết lách. Mấy tháng 
trở lại đây, bệnh Ôn trở nặng. Quý Phật tử thấy phòng Ôn 
nóng bức vì ở áp sát trần; năn nỉ mãi Ôn mới cho bắt máy điều 
hòa. Ôn nằm xuống không thứ chi đáng giá về vật chất. Với 
một con người từng làm giám đốc một hãng sản xuất lớn, từng 

                                                           
1 Bậc Thánh Thanh văn, Duyên giác, Bồ-tát,… 
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có nhiều chức phận hàng đầu trong Giáo hội, thế nhưng cuộc 
sống Ôn vẫn bình dị thế thôi. Ngay cả lời di chúc chỉ vỏn vẹn 3 
điều: nhờ Ôn trụ trì và Tăng chúng bổn tự lo liệu; lễ tang diễn 
ra trong 36 tiếng Đồng hồ; và hạn chế tối đa về tốn kém, không 
xây tháp để tiết kiệm tiền dùng cho việc ấn tống Kinh. Ôi! 
Sống đã giản dị, chết càng bình dị.  

3. Biểu hiện tính kham nhẫn: 

Bất động, bình tĩnh trong mọi tình huống, dẫu thời suy cuộc 
biến, dẫu nghèo khó, dẫu bệnh đau, dẫu cái chết đến với mình 
trong đường tơ kẽ tóc.  

Cuộc đời của Ôn là thế hệ của những lớp người đi trước, sống 
trong cuộc quốc biến thời suy, sống trong cảnh bom rơi đạn 
nổ; cái chết cận kề như vạn cân treo sợi tóc. Trước bao nguy cơ 
đe dọa của bom đạn, của bố ráp hận thù trong các kỳ pháp nạn, 
Ôn vẫn kiên cường bất khuất trước mọi chướng duyên. Ôn kể, 
cuộc đời tôi 03 lần hủy thân cúng dường Tam bảo vì chí cầu 
Phật pháp nhưng không chết. Ôn nhận xét, dám sống để 
đương đầu hiểm nguy chứ không trốn chạy, dám chết vì bảo vệ 
chân lý Tôn thờ... đều được xếp vào hạng người có bản lĩnh. 
Ôn kết luận, sống phải biết chịu đựng, kham nhẫn. Điều ấy 
không phải lời hí luận trong các cuộc vui trà dư tửu hậu, mà đó 
là những điều được minh chứng nơi chính bản thân Ôn. Phút 
cuối cuộc đời, đau nặng nhưng Ôn vẫn bình thản, vui vẻ, 
không một biểu hiện phản ứng phàn nàn gì về đau nhức, mỏi 
mệt. Ôn bình thản đến mức như đã chuẩn bị kỹ cho cuộc hành 
trình cuối cùng trong dòng sống hữu vi.  

4. Biểu hiện thiên tướng: 
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Không biểu hiện nghiệp tướng như người bình thường: mê 
sảng, rên rĩ... các hung tướng khác trong khi sinh tử, mà điềm 
tĩnh an nhiên thị tịch trong tư thế cát tường. Đặc biệt thiên 
tướng2 xuất hiện: trời đất biểu hiện u buồn và người người xót 
thương trong lúc nhập kim quan.  

Qua đó, có thể nhận chân, thái độ của người tu chúng ta đối 
với sự sống và cái chết đầy nghị lực và trí tuệ. Một bậc chân tu 
như Ôn không hề nao núng trước sự sống chết mà sẵn lòng 
đón nhận, xem đó là thông lệ ngàn xưa. Vì rằng trong sanh có 
cái tử, trong cái diệt có cái bất diệt. “Sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt 
vi lạc”. Vạn Hạnh thiền sư cũng dạy: 

“Thân như điện ảnh hữu hoàn vô,  
Vạn vật xuân vinh, thu hựu khô;  
Nhậm vận thạnh suy vô bố uý,  
Thạnh suy như lộ thảo đầu phô.”  

(Thân như bóng chớp chiều tà,  
Xuân hoa tươi tốt, thu qua rụng rời;  
Sá chi suy thạnh việc đời,  
Thạnh suy như hạt sương rơi đầu cành).  

Bình tĩnh, thanh thản, điềm nhiên trước cuộc đời dâu bể, 
sanh diệt, còn mất, thạnh suy,... Người đời hoang mang không 
hiểu rõ đằng sau cái chết kia là cái gì, hoặc là vực thẳm hố sâu 
đen ngòm không đáy, hoặc đã chết đi rồi chắc hẳn còn chi, 
hoặc nghiệp dĩ ác báo đưa ta vào nơi tăm tối. Nhưng không, với 
người hiểu Giáo pháp, chết chỉ là một sự thay đổi cuộc sống. 

                                                           
2 Khi sinh, trời người hòa vui; khi chết, trời người xót thương 
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Nếu chúng ta có một cuộc sống tốt bằng trang nghiêm thiện 
nghiệp, thì cũng chính là đã có một sự chuẩn bị tốt cho kiếp 
sống tương lai. Con đường Sinh thú của chúng ta sẽ là thiện 
thú (thiên, nhân, hoặc các thế giới thánh thiện). Nên biết rằng 
không phải chết là đi vào con đường đoạn diệt. Như Mãn Giác 
thiền sư cũng đã dạy: 

“... Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận,  
Đình tiền tạc dạ nhất chi mai”.  

(Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết,  
Đêm qua sân trước một cành mai).  

Thật vậy, chết là bắt đầu cho sự sống mới. Là vật chất vận 
động, chỉ thay đổi trạng thái vậy thôi. Nhưng là một sự thay đổi 
tốt hay xấu còn tùy thuộc vào những điều kiện tác động. Tức 
sống gieo thiện nhân, chết gặt thiện quả. Với đức Phật Đại 
Giác và các bậc Chân nhân thì có cái nhìn trước sự sống chết 
của cuộc đời đầy tích cực và lạc quan: 

“Sanh diệt diệt rồi, tịch diệt là vui”.  

(Sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc).  

Với nhãn quan được soi sáng của Giáo pháp, chúng ta nhận 
chân được rằng, bậc Chân nhân siêu quần không phải là những 
vị thánh siêu phàm trên tận trời xanh, thế nhân không thể thấy 
mặt biết tên, mà chính là những con người bằng xương bằng 
thịt hiện hữu trước ta, nhưng rất đỗi phi thường về nhân cách 
như bốn đức tính biểu hiện phi thường của bậc Chân nhân.  

Điều đó đã xác chứng trọn vẹn nơi Hòa Thượng Luật sư. Sự 
kiện đến và đi của các bậc Chân nhân như Ôn là sự kiện “trụ 
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động thiên địa”. Sự ra đi mà cả trời người cảm thấy mất mác, 
tiếc thương.  

Cẩn bái 

Đệ tử Thích Nhật Hiếu 



ĐÔI DÒNG SUY NGHĨ  
VỀ CỐ HÒA THƯỢNG  

TUYÊN LUẬT SƯ 
 

THÍCH NỮ THÔNG NHÀN  

au khi tốt nghiệp Cao cấp Phật học năm 1992, con trở về 
Tổ đình chùa Linh Sơn để đảnh lễ Ni trưởng Bổn sư và 

Ban trị sự Phật giáo tỉnh Khánh Hòa. Lần đầu, con may mắn 
được Ôn gọi lên hỏi chuyện. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt 
con là một nhà Sư áo vàng, bên cạnh Sư một quyển kinh chữ 
Hán dày cộm, chi chít những dòng chữ li ti. Ngoài ra, còn có 
một quyển tự điển cổ ngữ cũng dày không kém. Ôn ngồi lặng 
lẽ một mình ở góc hành lang tầng một dãy nhà Tây chùa Long 
Sơn. Song, điều đáng ghi nhớ nhất là nét mặt hiền hòa, đức độ, 
bao dung, và những lời dạy chân tình của bậc Thầy mang nhiều 
hạnh nguyện lợi tha.  

Thế rồi, sau 11 năm xa cách, con lại trở về Tổ đình chùa Linh 
Sơn để đền đáp công ơn Ni trưởng Bổn sư trong muôn một. 
Lên đảnh lễ Ôn lần này, con được Ôn khuyên tham gia vào 
Ban phiên dịch Pháp Tạng Phật Giáo Việt Nam do Ôn làm 

S 
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Trưởng ban. Khác với lần trước, bây giờ mọi vật quanh Ôn đều 
thay đổi. Ôn đã chuyển sang dãy nhà Đông chùa Long Sơn. 
Nơi Ôn đọc sách và tiếp khách không phải hành lang mà là sân 
thượng có mái che thoáng mát và rộng rãi hơn nhiều. Ôn cũng 
không ngồi lặng lẽ một mình mà quanh Ôn cả một ê-kíp làm 
việc theo kiểu hiện đại. Song, bản thân Ôn vẫn hết sức đơn sơ 
và giản dị; Ôn vẫn từ hòa, độ lượng, và bao dung như thuở nào. 
Lúc đầu, con hay thắc mắc, làm sao Ôn có thể tập hợp được 
quanh mình toàn là những vị tri thức và những người thị giả 
đầy nhiệt thành như vậy chứ? Một lý do quá đơn giản nhưng 
mãi đến bây giờ con mới hiểu hết, đó là lòng độ lượng bao dung 
và hào quang trí tuệ của Ôn. Ánh hào quang trí tuệ này giúp 
Ôn nhận biết được tâm tư nguyện vọng của hàng Tăng sĩ trẻ có 
học vấn, ham hiểu biết, thích làm việc, mà không có điều kiện 
vươn cao hơn. Nếu việc học dừng lại thì họ sẽ cảm thấy mình là 
kẻ vô dụng, không làm được gì cho Phật pháp trong hạnh 
nguyện hoằng hóa độ sanh. Dưới hào quang từ bi của Ôn, đã 
đem lại cho hàng Tăng sĩ trẻ sự an vui, khinh an và giải thoát. 
Hai chữ “hào quang” đó, chính là đức độ, là đạo đức gương 
mẫu đến tuyệt đỉnh, đã cảm hoá được hàng Tăng ni có cùng 
nguyện vọng như Ôn. Họ tập trung quanh Ôn và cảm thấy 
mình được tắm trong dòng suối mát ngọt ngào đến thư thái. 
Thật là “Đất lành chim đậu”.  

So với những Tăng sĩ trong Ban phiên dịch, thiết nghĩ con có 
duyên gặp Ôn trước nhưng không có duyên làm việc chung với 
Ôn. Người cuối cùng Ôn nhận vào Ban phiên dịch lại chính là 
con. Tuy chỉ có tám lần hầu chuyện với Ôn và thời gian cũng 
không dài lắm, song con vẫn nhận ra được nơi Ôn đức độ 
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lượng rất cao. Khi hầu chuyện, Ôn bỏ qua mọi câu nệ hình 
thức, làm cho con có thể diễn tả hết tâm tư của mình mà không 
hề sợ bị bắt lỗi.  

Qua những lần hầu chuyện diện kiến Ôn, con biết đã gặp 
được một vị Bồ-tát. Nhưng tiếc thay, Ôn đã xả Báo thân để trở 
về với Pháp thân thường trụ quá nhanh, làm cho con không 
còn cơ hội tiếp nhận những lời dạy đầy tâm huyết của Ôn nữa. 
Song, con nghĩ rằng có duyên gặp còn hơn không và như vậy 
cũng là diễm phúc cho con lắm rồi.  

Sự ra đi đột ngột của Ôn, lúc đầu con hơi bị choáng, sau đó 
con trấn tĩnh trở lại; bởi vì, con biết rằng Ôn chỉ mất đi Ứng 
hoá thân trong cõi tạm này nhưng hào quang trí tuệ và đức độ 
bao dung của Ôn vẫn còn mãi trong lòng những người học 
Phật.  

Chính hạnh nguyện và việc làm của Ôn là động lực thúc đẩy 
cho thế hệ hậu sinh như con vững bước trên con đường học 
đạo. Con nguyện noi theo gương Ôn, tiếp bước con đường mà 
Ôn đã vạch ra.  

Nha Trang, Linh Sơn Ni Tự  

Thích Nữ Thông Nhàn 



NHỚ VỀ ÔN  
 

NGUYỄN THỊ HOÀNG YẾN  

gưỡng bạch Giác linh Ôn, 

Giờ đây, khi con viết lên những dòng suy nghĩ hồi 
tưởng thì Ôn đã tiêu diêu miền Lạc cảnh. Cuộc đời của 

con thật sự may mắn và diễm phúc, được chăm sóc hầu bệnh 
cho các Ôn, từ thầy Giám sự (thầy Trừng San), Ôn Trí 
Nghiêm, Ôn Trụ trì và rồi bây giờ là Ôn (Hòa Thượng Tuyên 
Luật sư). Những lời giảng giải của Quý ôn là bài học đáng giá 
ngàn vàng, vì nó minh chứng bằng cả cuộc đời tu niệm. Ở cõi 
Niết- bàn, mong hai Ôn1 rũ lòng từ bi phù hộ cho chúng con 
cùng pháp giới chúng sinh luôn phát thiện tâm, hành thiện 
hạnh và hưởng thiện quả trong Pháp mầu của đức Phật Như 
Lai.  

Khi đi đây đó, nhiều người cho biết, Nha Trang nói chung và 
Long Sơn nói riêng, thật diễm phúc có ba vị Hòa Thượng2 đức 

                                                           
1 HT. Trí Nghiêm và HT. Đỗng Minh 

2 HT. Trí Nghiêm, HT. Chí Tín, và HT. Đỗng Minh. 

N 
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độ phạm hạnh. Lúc đó, chúng con thật sự cảm thấy vinh dự và 
hạnh phúc vô cùng. Nhưng giờ này, chúng con cảm thấy bơ vơ, 
khi hai Ôn đã viên tịch. Cuộc đời Quý ôn chính là hiện thân 
của Bồ-tát ở giữa đời, nhân cách và nghị lực của quý Ôn 
thường nhân khó ai sánh kịp: 

Ôn Trí Nghiêm 07 năm ngọa bệnh (1996-2003) mà vẫn bình 
thản vui vẻ với đệ tử và mọi người, không một tiếng rên rỉ than 
thở. Ôn thường dạy: “Các con là tín nữ đệ tử tại gia của đức Phật. 
Các con phải biết nương về Tam bảo thì không bị rơi vào đường ác. 
Đệ tử Phật phải giống Phật, phải biết tác phước hành thiện; nếu 
hành thiện nhân thì sẽ gặt thiện quả.” Lời dạy này lúc nào cũng ở 
trong lòng con, và sẽ theo con suốt cuộc đời.  

Năm ngoái (2004), Ôn Trụ trì đau nặng phải nhập viện, tuổi 
già sức yếu thêm bệnh đau nhưng vẫn bình thản trước cảnh 
bệnh tật, vẫn ôn tồn vui vẻ với mọi người, vẫn bố thí giúp đỡ 
người nghèo. Ôn Đỗng nói: “Ai gặp được Ôn Trụ trì chính là gặp 
được Bồ-tát; phước đức Ôn Trụ trì lớn lắm!” Bệnh thế, nhưng gặp 
Bác sĩ vẫn vui vẻ kể nhiều chuyện hài ngụ ngôn mang tính giáo 
dục sâu sắc. Con nhớ có lần ở bệnh viện An Bình, Bác sĩ 
Khoáng cùng đoàn Bác sĩ đến khám và thăm hỏi. Bác sĩ hỏi 
Thầy cảm thấy trong người có khỏe không? Y-bác sĩ và nhân 
viên bệnh viện phục vụ có tốt không? Ở đây, Thầy có cảm thấy 
thoải mái không? Ôn đáp: “Cảm ơn Bác sĩ, mọi việc đều tốt, nhưng 
có điều tôi thắc mắc và không cảm thấy thoải mái tí nào. Tại sao 
người ta hay tham muốn tóm thâu cho nhiều, thậm chí muốn chiếm 
hữu cả thế giới làm của riêng, muốn làm bá chủ hoàn cầu? Như tôi, 
khi già, cái thân này muốn giữ và muốn làm chủ nó cũng khó. Nó 
muốn chảy lúc nào thì chảy, tôi không thể làm chủ được nó (!)” Mọi 
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người cười ngặt nghẽo và cảm thấy thấm thía. Bác sĩ hỏi, Thầy 
suốt đời tu hành, tụi con ngưỡng mộ lắm, nhưng đời còn nhiều 
lỗi lầm, chưa học đạo được. Ôn dạy: “Ở đời ai mà không tội, người 
nào lại không lỗi? Nếu không bị tòa án thế gian xử, thì cũng bị tòa án 
nghĩa địa xử. Ai cũng phải chết, nên biết sống sao cho phải lẽ, để khỏi 
phải ân hận dưới chốn u đồ.” Các Bác sĩ nhận xét, “lời nói Thầy tu 
đức hạnh có khác, thật mộc mạc nhưng đầy sức thuyết phục”. Thế 
nên Ôn (Đỗng) thường dạy, Ôn trụ trì là mẫu người cho chúng 
ta tôn kính và học hỏi.  
Kính bạch Giác linh Ôn, 

Thời còn sinh tiền, Ôn nổi tiếng là bậc nghiêm trì giới luật. 
Nhìn thấy chư Tăng Ni chí thành hướng về Ôn; là Phật tử, 
chúng con chỉ tôn kính chào bái từ xa. Rồi thời gian Ôn đau, 
chúng con mới có dịp tiếp xúc qua nhiệm vụ chăm sóc bệnh. 
Thế mới biết, Ôn thật sự nhân từ như một người cha già đối 
với con thơ, chỉ dạy chi li về nếp sống của người Phật tử tại gia, 
phải sống như thế nào mới là Phật tử chánh tín Tam bảo. Thế 
rồi, khi sức khỏe đến phút tàn hơi, Ôn mới dạy, các Thầy thị 
giả để cho Phật tử làm phước. Có phải chăng đây là biểu hiện 
một “bậc Ứng cúng” ra đời tạo phước lành cho chúng sinh.  

Cuộc đời quý Ôn hết sức bình dị. Mùa thu năm Tân tỵ 
(2001), nhằm ngày vía đức Quán Thế m (19/09. L), gia đình 
con tổ chức lễ an vị Phật nhà mới. Con thỉnh hai Ôn. Ôn dạy: 
“Cúng là kính, là tâm thành; không phải mâm cao cỗ đầy”. Thật 
diễm phúc cho con, cả hai Ôn đều vui vẻ nhận lời. Ôn tác lễ 
yểm tâm tôn tượng Phật bằng câu thần chú Bát-nhã. Ôn dạy: 
“Con nên biết, ba đời chư Phật đều y vào Bát-nhã này mà đạt đến vô 
quái ngại và chứng đắc Vô thượng Bồ-đề”. Ôn Đỗng còn dạy: “Đi 
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đứng gì cũng phải niệm sáu chữ ‘Nam Mô A-di-đà Phật’, dỡ chân 
trái niệm ‘Nam’, bước chân phải niệm ‘Mô’...”; còn Ôn Trụ trì cho 
lộc bằng ít Kinh sách, trầm và nhang thơm. Buổi lễ đơn giản 
nhưng thật trang nghiêm, hai Ôn niệm hương chú nguyện an 
vị Phật. Đây là điều diễm phúc nhất của đời con, niềm hạnh 
phúc được cung đón Nhị vị Hòa Thượng đức độ khả kính quan 
lâm tư xá, trong tâm tư “Tăng đáo Phật lai”.  

Ngưỡng bạch Giác linh Ôn, 

Những ngày được gần Ôn thật ngắn ngủi, nhưng chúng con 
học được rất nhiều nơi Ôn về bài học tu tập cũng như làm 
người. Tài sản của Ôn chỉ là chữ nghĩa tri thức, đệ tử và thân 
quyến của Ôn cũng chỉ là đàn học trò bốn phương tham học. 
Cuộc sống của Ôn thật bình dị, tâm lượng của Ôn thật bao la, 
tri thức của Ôn thật uyên bác, đạo hạnh của Ôn thật cao vời... 
Đây cũng chỉ là những dòng cảm nhận tận đáy lòng của con, 
thật sự không bút mực nào tả xiết. Những dòng chữ này được 
phát xuất từ tâm tư hồi tưởng về thâm ân của Ôn đã cho chúng 
con bài học làm người, cũng như bài học “lập địa thành Phật” 
trong hành trình hướng đến mục tiêu giác ngộ giải thoát.  

Tâm Thành Kính Lễ Giác Linh Ôn 

Phật tử Nguyễn Thị Hoàng Yến 



NHỚ MÃI LỜI ÔN  
 

THÍCH THÁNH TRÍ  

rong giới học tăng chúng ta, có lẽ không ai mà không có 
những kỷ niệm đẹp, những nhân duyên lành đầu tiên 

đáng nhớ trong cuộc đời xuất gia của mình. Đối với tôi, thật là 
một diễm phúc lớn lao, một nhân duyên may mắn khi được 
diện kiến, hầu chuyện và gần gũi cố Hòa Thượng thượng Đỗng 
hạ Minh mà tôi thường gọi là “Ôn Đỗng”.  

Cứ mỗi năm đến mùng một tháng ba âm lịch là kỷ niệm ngày 
cố Hòa Thượng Già Lam viên tịch, từ Tổ đình Long Sơn, Ôn 
Đỗng cùng với ít nhất là hai thị giả đi vào Già Lam để dự lễ huý 
nhật. Nhân duyên đầu tiên đưa tôi đến đảnh lễ Ôn là thầy Tâm 
Tịnh (pháp hữu của thầy Nguyên An-thị giả Ôn). Cùng thầy 
Tâm Tịnh lên Tổ đường để đảnh lễ Ôn, tâm trạng tôi lúc đó 
vừa vui sướng, vừa hồi hộp lo sợ. Vui sướng vì lâu nay tôi đã 
nghe được danh thơm và công hạnh của Ôn chứ chưa từng 
được diện kiến mà nay đã đầy đủ duyên lành được diện kiến 
Ngài nên niềm hân hoan dâng lên tận đỉnh. Hồi hộp lo sợ vì 
phải đối diện trước một bậc cao Tăng thạc đức, tôi phải bày tỏ 
cử chỉ như thế nào đây để biểu hiện trọn vẹn lòng tôn kính. 

T 
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Những tưởng những hồi hộp lo sợ đó làm cho tôi mất bình 
tĩnh, nhưng ngược lại khi được diện kiến Ngài, với khuôn mặt 
đầy phúc hậu, với ánh mắt đầy từ hòa, với hình dáng uy 
nghiêm và đức độ, chất phác và giản dị, tôi nhận được từ 
trường đức độ ấy nên lòng tràn ngập niềm hỷ lạc. Niềm hỷ lạc 
chiếm ngự trong tâm tôi nên những lo âu, hồi hộp ấy tan biến 
từ khi nào mà tôi không hề hay biết.  

Theo thường lệ trước khi cử hành lễ húy nhật Hòa Thượng 
Già Lam, tối ngày hôm trước đó tu viện có tổ chức một buổi 
họp mặt những anh em cựu học tăng thời học ở Hải Đức cũng 
như những anh em học tăng đang trú ở Già Lam. Buổi họp mặt 
đó gọi là Ngày Về Cội, tức ôn lại những kỷ niệm hay bày tỏ 
lòng tri ân của những ai từng thọ ân cố Hòa Thượng Già Lam. 
Trong ngày về cội đó, Ôn là người chứng minh tối cao. Trong 
suốt bốn năm tôi có nhân duyên là được tu viện chia cho 
nhiệm vụ dẫn thỉnh và thế là tôi lại có dịp để gần gũi Ngài hơn 
nữa.  

Trước ngày Ôn viên tịch khoảng gần một năm, Hòa Thượng 
Thích Chí Tín, trú trì chùa Long Sơn-Nha Trang, nhập viện tại 
bệnh viện An Bình TP. HCM. Ôn là người đã đưa Hòa Thượng 
Chí Tín vào nhập viện và trong suốt thời gian hơn một tháng 
Hòa Thượng Chí Tín nằm viện, ngày nào Ôn cũng có mặt ở 
bệnh viện để chuyện trò, an ủi Hòa Thượng Chí Tín trong 
những lúc đau đớn cũng như khi vui khỏe. Tình cảm ấy sao mà 
sâu đậm thế! Nghĩa cử ấy sao mà cao thượng đến thế! Từ khi 
xuất gia đến giờ, tôi chưa bao giờ gặp trường hợp như vậy. 
Tình Linh sơn cốt nhục, tình pháp lữ lương bằng ấy là bài học 
sống đã in sâu vào tâm thức mà suốt đời tôi phải ghi nhớ. 
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Trong dịp này, cũng có nhiều lần tôi được đi theo Ôn đến 
thăm Hòa Thượng Chí Tín. Ngồi trên xe, tôi đã được nghe rất 
nhiều câu chuyện lý thú về Cố Hòa Thượng Già Lam mà Ôn 
đã kể. Và hầu như lúc nào cũng vậy, được hầu chuyện với Ôn 
là tôi lại được nghe Ngài kể chuyện về Cố Hòa Thượng Già 
Lam. Ban ngày, Ôn đến bệnh viện thăm Hòa Thượng Chí Tín, 
ban đêm, Ngài về Già Lam nghỉ.  

Cứ mỗi khuya đến giờ chư Tăng lạy Phật hay tụng chú Lăng 
nghiêm, Ôn từng bước từng bước nhẹ thiền hành từ Tổ đường 
ra Chánh điện. Tuổi Ngài đã gần bát tuần nên cặp mắt không 
còn sáng như xưa nhưng Ngài vẫn thấy biết rõ những ai lạy 
Phật, những ai tụng kinh. Có một câu chuyện cũng khá vui là 
buổi sáng đó Ôn chuẩn bị về lại Nha Trang thì tôi theo Ôn lên 
phòng Thầy trụ trì để Ôn chào về, sau khi chào xong, trên 
đường đi xuống cầu thang thì Ôn và tôi gặp một chú điệu. Ôn 
hỏi tôi: “Có phải đây là điệu ở chùa Già Lam không?”, tôi đáp: 
“Bạch Ôn, dạ phải.” Ôn liền chỉ mặt chú điệu và nói rằng: “Tôi ở 
đây đã hơn một tháng nhưng chỉ thấy điệu tụng kinh được hai buổi 
công phu khuya thôi đấy”. Chỉ chừng ấy thôi cũng đủ biết rằng 
Ôn đã tinh vi, đã quan tâm đến sự sinh hoạt của chúng đến 
mức nào. Qua đó, tôi đã chứng nghiệm được sự chăm lo cho 
đời sống Tăng chúng của Ôn khi Ôn còn giữ chức vụ Giám học 
tại Phật học viện Hải Đức Nha Trang.  

Sáng hôm Ôn về lại Nha Trang, tôi cùng thầy Tâm Tịnh lên 
Tổ đường để thăm viếng. Sau khi thăm viếng xong, chào Ôn để 
về lại phòng, tôi được Ôn vỗ vào vai và bảo: “Thôi, tôi biết rồi 
đó, Thánh Trí cố gắng tu tập”. Ôi! Câu nói ấy của Ôn đã làm 
cho tôi hạnh phúc vô cùng và tôi đã cảm nhận được sức mạnh 
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của phước báo mà mình đang có. Tuy câu nói đơn giản, nhẹ 
nhàng nhưng đấy chính là kim chỉ nam, là tư lương để sách tấn 
tôi trên bước đường tu học. Và hơn bao giờ hết, đối với tôi, câu 
nói ấy là khuôn vàng thước ngọc mà Ngài đã ấn chứng cho tôi.  

Lần húy nhật năm nay, Hòa Thượng cũng vào trước vài ngày 
nhưng Ngày Về Cội, Ôn đã không đi nhiễu tháp Cố Hòa 
Thượng Già Lam được vì sức khỏe của Ngài hơi thuyên giảm. 
Và đấy cũng chính là lần cuối cùng, Ôn vĩnh viễn không còn đi 
nhiễu tháp Cố Hòa Thượng Già Lam nữa.  

Trở về Nha Trang vài ngày, sau lễ húy nhật Cố Hòa Thượng 
Già Lam, Ôn lại phải trở vào Sài Gòn để nhập viện. Chiều hôm 
đó chúng tôi đến thăm Ôn liền và Ôn cười, nói rằng: “Mấy 
Thầy đừng lo, tôi chưa chết đâu”. Với hình ảnh đơn sơ giản dị, với 
lời nói chất phác chân tình của Ôn đã làm cho tôi cảm thấy an 
ổn hơn khi phải lo ngại về bệnh duyên của Ngài.  

Những tưởng bệnh tình của Ôn sớm hồi phục để trụ thế lâu 
dài ngỏ hầu làm lợi lạc quần sanh, nào ngờ thuận thế vô 
thường, Ngài đã vĩnh viễn ra đi: 

Ra đi đi mãi không về, 
Để hàng tứ chúng ngẩn ngơ lệ sầu.  

Kính bạch giác linh Ôn! 

Xuất thân từ chốn Tổ Thiền Lâm, Người đã trở thành bậc 
pháp khí của đại thừa, bậc long tượng của thiền môn. Cuộc đời 
hành đạo của Người đã bao trùm hết ý nghĩa: “Tổ ấn trùng 
quang, rừng thiền hoa nở, hương giới bay xa”. Để rồi từ đấy, tấm 
gương đức hạnh ấy tung bay khắp nơi trong lòng nhân thế như 
Pháp cú diễn tả: “Hương các loài hoa thơm, không bay ngược chiều 
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gió; chỉ hương người đức hạnh, ngược gió bay muôn phương”.  

Ôn đã ra đi vào cõi vô trần ly cấu, vô tung bất diệt nhưng 
hình ảnh của Ôn vẫn còn in mãi trong tâm thức của chúng con. 
Thật là: 

Bí thảo điêu tàn du vị tử, 
Đàm hoa lạc khứ hữu dư hương*.  

Kính bạch giác linh Ôn! 

Chúng con vẫn biết: “Sắc tướng vốn không, mượn cảnh huyễn độ 
người như huyễn; tử sanh nào có, nương thuyền từ vớt kẻ trầm luân”. 
Nhưng làm sao chúng con tránh khỏi sự bàng hoàng thổn thức, 
vì từ đây, chúng con vĩnh viễn không còn nhìn thấy hình ảnh 
của bậc Thầy khả kính nữa. Long Sơn, Thiền Lâm còn đó; Già 
Lam còn đây nhưng hình bóng của Tôn sư đâu còn. Đau xót từ 
đây nỗi bơ vơ chiều vắng lạnh, nào thiền sàng đâu nữa bậc cao 
minh! Than ôi, giờ này: 

Trăng Lăng già im bóng, Mây Linh Thứu ngừng trôi, Bát Nhã 
thuyền rời bến, Hương sen tỏa ngát miền.  

Những ngày hè đã đi qua, tiết trời chuyển sang thu mát mẻ, 
vật êm đềm u tịch, những chiếc lá vàng theo từng cơn gió thổi, 
vài cánh chim lạc đàn bay lượn trên bầu trời xanh... , mùa Vu 
lan báo hiếu lại về với người con Phật. Hòa quyện vào không 
khí chung của mùa hiếu hạnh ấy, con mạo muội viết lên những 
kỷ niệm về lời dạy của Ôn.  

                                                           
* Tạm dịch: Cỏ Bí (Bí-sô, Tỳ-kheo) dẫu tàn nhưng chẳng mất, hoa đàm tuy 

rụng vẫn còn hương. 
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Ngưỡng mong Ôn thùy từ chứng giám cho con. Với lời dạy 
ấy, con nguyện khắc cốt ghi tâm để tiến tu đạo nghiệp hầu báo 
đáp thâm ân trong muôn một. 

Thích Thánh Trí 

 



NGƯỜI MẤT...  
BÀI HỌC SỐNG ĐỘNG  

VẪN CÒN ĐÂY 
 

THÍCH NHẬT HIẾU  

gưỡng bái bạch Giác linh Ôn, 

“Dẫu biết rằng sinh ký, tử quy; Pháp hữu vi duyên sinh tan 
hợp.” 

Thế nhưng, chúng con vẫn không khỏi chạnh lòng nước mắt 
chảy ngược dòng, khóc thương tiễn biệt Ôn. Ôn ra đi trong lúc 
đệ tử chúng con còn thơ dại, chưa trưởng thành trên nẻo đạo 
và đường đời. Nhưng bù lại những ngày được gần gũi bên Ôn, 
chúng con học hỏi được nhiều điều, từ bài học thân giáo đến 
bài học khẩu giáo do Ôn truyền trao. Cuộc đời Ôn quả là một 
bài học vô tận cho đàn hậu học chúng con noi bước.  

Ngưỡng bạch Giác linh Ôn, 

Chúng con đã từng nghe Ôn dạy: “Công việc của Thầy tu có gì 
khác hơn là học tập giáo pháp, tu hành giáo pháp và rao giảng giáo 
pháp. Muốn vậy phải dùi mài kinh sử chữ nghĩa, trau dồi phẩm hạnh 

N 
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giới đức. Nên biết, giáo dục đời vốn ‘Dĩ văn tải đạo’. Không tu học thì 
không thể tự độ cũng như độ tha. Nhưng công việc này còn khó hơn 
mò kim đáy bể, đãi cát tìm vàng. Nếu không có ý chí thì không thể 
nào thực hiện”. Hầu hết các tác phẩm của các tác giả có thẩm 
quyền học thuật, Ôn đều đọc, trong khi đọc ghi chú chi li. Ôn 
nhận xét: “Thầy N quá giỏi nên việc trước tác cũng như dịch thuật 
không ai đủ tư cách để chứng nghĩa, rà sót lại giúp Thầy, nên khi ấn 
hành mắc phải nhiều sai sót. Ngay cả Thầy M, được thiên hạ suy tôn 
là nhà Văn bản học (Textology), tôi vẫn thấy xuất hiện lỗi văn bản, 
nhưng không đáng kể, như: khi bình về kệ Thị tịch của Vạn Hạnh 
thiền sư, Thầy lại cho rằng, Bài kệ Thị Tịch này gồm 4 câu và 28 
chữ... Lấy đâu ra ‘4 câu và 28 chữ’ trong một bài thơ thất ngôn tứ 
tuyệt. Thật ra, 4 câu gồm có 28 chữ, cũng như 28 chữ này nằm trọn 
trong 4 câu”. Từ đó, Ôn đưa ra nhận định, có các lý do để sai 
sót: một, do ngẫu hứng văn chương, nên bàn tay không theo 
kịp khối óc; hai, do tư kiến chủ quan; ba, do trong quá trình kỹ 
thuật xử lý khuôn in. Nói chung, sản phẩm chữ nghĩa phải xem 
như đứa con tinh thần của người trước tác, phải được cưu 
mang đúng mức về chiều sâu của chất sống nội tâm, cũng như 
chiều rộng của tri thức uyên bác. Có như thế mới trở thành tác 
phẩm có giá trị vượt thời gian.  

Ôn nhận xét: “Quả thật là khó, nhưng không có sự khó khăn nào ở 
đời mà người ta không thực hiện được, chỉ có đủ ý chí không thôi”. 
Ôn khích lệ: “Bỉ ký trượng phu ngã diệc nhĩ”. Thật vậy, với sự 
khích lệ ấy đã là nguồn động viên hiệu quả vô cùng. Nhiều 
Tăng Ni sinh chỉ mới ở trình độ Trung cấp mà cũng đã làm 
quen với công việc trước tác dịch thuật. Một số đã và đang đi 
vào con đường chuyên môn. Cũng vì lý do này mà mái trường 
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Trung cấp PHKH đã được chư Tôn đức khắp mọi miền đất 
nước gởi gắm niềm tin, cho đệ tử mình đến thọ học. Kết quả ấy, 
ngày nay đã được dư luận giới học giả chuyên môn đánh giá 
cao về Ban Dịch Thuật Khánh Hòa trong các tập san báo cáo 
khoa học hiện tại.  

Ở công việc mò kim đáy bể này, thật sự đã phản ảnh trọn vẹn 
đức tính kiên nhẫn của Ôn. Từ công tác chữ nghĩa, cũng như 
việc thừa thượng tiếp hạ. Qua bàn tay dìu dắt của Ôn đã giúp 
nhiều thế hệ trưởng thành và đang kế thừa dần sự nghiệp của 
tiền nhân trong việc truyền thừa Phật pháp xuyên qua giáo dục 
đào tạo.  

Từ ý nghĩa trên, Ôn dạy, Thầy tu không có sự nghiệp gì hơn 
ngoài “tuệ nghiệp”. Sự nghiệp ấy chính là “học hành, tu tập và 
phụng sự”. Làm việc phải tận lực hết sức, phải cân nhắc hết sức, 
nhằm phát huy tối đa hiệu quả và hạn chế tối đa sai sót; nhất là 
không cho phép một nhà giáo dục Phật pháp bất cẩn ở tư cách 
ứng xử, cũng như sai sót ở tri thức truyền trao. Ôn dạy: “Hành 
thử thời, tri thử sự” (Làm việc gì khắc ghi việc ấy).  

Không những uyên bác về chữ nghĩa mà cả về cuộc sống sinh 
hoạt của Ôn chuẩn mực như một chiếc đồng hồ điện tử đã 
được lập trình sẵn giờ giấc. Ôn khẳng định: “Với tôi, giờ là giờ; 
trước một phút không phải là giờ, sau một phút không phải là giờ. Giờ 
nào việc đó; vật nào là chỗ đó”. Thật sự, một con người hết sức 
chi li mẫu mực. Nhưng không vì thế mà trở thành người khó 
gần. Ôn từng nói: “Nước trong không có cá. Thầy khó không nuôi 
được đệ tử. Hãy dễ dãi với người và nghiêm túc với mình”. Nhiều 
lúc, chúng con cảm thấy lúng túng trong việc hành xử, gặp Ôn 
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tâm sự. Ôn dạy: “Kiếm đâu ra một Niết-bàn ở ngoài trần thế. Ông 
không từng nghe, cõi này là thế giới của phàm thánh đồng cư sao? Có 
gì phải bất mãn. Nhẫn khổ hạnh bậc nhất. Chịu khó ở với chúng; 
mình giúp người, người giúp mình, trợ duyên cho nhau. Không gì 
hạnh phúc và phước báo hơn là phục vụ cho chúng tăng và chịu đựng 
được chúng tăng. Dù có nhiều điều bất như ý, nhưng cũng phải hòa 
hợp với chúng, vì ‘tăng ly chúng tăng tàn’”.  

Điểm đáng nhớ, phương pháp truyền đạt của Ôn thường 
dùng cách ngôn ngắn gọn và đôi khi có pha chút dí dỏm, 
nhưng mang lại ấn tượng sâu sắc cho người nghe, dễ hiểu và dễ 
nhớ. Mùa hè năm 1994, một chú tiểu mượn xe gắn máy tập đi, 
đụng một anh thanh niên gãy chân. Nhân đó, Ôn dạy: “Cơ giả 
nguy dã” (cơ giới có tính nguy hiểm). Người đụng người chỉ u 
đầu, nhưng xe đụng người thì gãy chân.  

Nhớ đến Ôn, nhớ đến những lời dạy sống động như còn vang 
vọng đâu đây. Những lời dạy như vầy còn nhiều và nhiều lắm; 
mỗi ngày mỗi chuyện, không bút mực nào diễn tả hết, và cũng 
không sao diễn tả nổi những giai thoại vượt ngoài ngôn ngữ tư 
duy thông thường, mang tính “ý tại ngôn ngoại”. Một Thầy vì 
không hiểu thuật ngữ Phật học, khi đánh máy kinh văn, hiểu 
nhầm nên sửa, rồi khoe, kinh có nhiều lỗi con đã sửa rồi. Xem 
xong, Ôn thản nhiên đáp, ông thuộc hạng người kĩ đến nỗi 
“chẻ rơm bó trấu”! Quả thật, một bậc Thầy lão luyện trong lãnh 
vực ứng đối cũng như vận dụng chữ nghĩa. Khi xưa Ôn dạy 
Kinh Bách dụ, những mẫu chuyện ngụ ngôn Phật giáo kể về cái 
ngốc nghếch, về người ngu. Những câu chuyện ngộ nghĩnh 
cộng thêm tính hóm hỉnh hài hước, Ôn đã cho Tăng Ni sinh 
những trận cười ra nước mắt.  
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Ngưỡng bạch Giác linh Ôn, 

Ôn dạy, thế gian là vô thường huyễn mộng, là duyên sinh vô 
ngã, là “hòa hợp giả-tương tục giả”, là chợt đến rồi chợt đi. Cuộc 
đời của Ôn cũng chính là hiện thân của chân lý ấy, chân lý của 
vô thường thị thường, và cũng là chân lý của Pháp thân thường 
trụ. Chân lý của cái mất cái còn đan chéo gợi nhớ ngùi thương. 
Còn đâu, hình ảnh cặm cụi sớm hôm bên án sách dịch kinh, 
chứng nghĩa... còn đâu những buổi giáo giới chúng Tăng đầy 
sống động... còn đâu những câu chuyện ngụ ngôn dí dỏm đầy 
tính giáo dục. Tất cả chỉ còn lại kí ức với cảnh cũ người xưa, để 
lại khoảng không gian xa mờ.  

“Đèn Thiền thất thâu đêm quạnh vắng,  
Án kinh buồn đơn tẻ bóng trăng; 
Ôn giờ chích lý Tây quy, 
Ngàn thu cách biệt, chia ly dậm trường.” 

Ôn mất, bài học sống của Ôn còn đây. Gác kinh, án sách, bút 
nghiên... còn đó; nhưng giờ người đã về đâu? Về với bản thể y 
nguyên, về với chân như thường tại, hay về lại với chúng con 
cùng chúng sinh trong ứng thân thị hiện muôn vạn nhiệm mầu 
để thực hiện bao bản hoài giáo thế độ nhân? 

Thành kính đảnh lễ tiễn biệt Giác linh Ôn.  

Cẩn bái 

Đệ Tử Thích Nhật Hiếu 





 
THẦY ĐỖNG MINH 

NGƯỜI MẸ HIỀN  
 

THÍCH PHƯỚC TÚ  

ính bạch Giác linh Thầy! 

Đáng lẽ ra con phải xưng Thầy là Ôn hay là Giác Linh 
Hòa Thượng nhưng con cảm thấy quá xa lạ nên con 

xin mạo muội được gọi là Thầy.  

Kính Giác linh Thầy! 

Nếu cố Trưởng Lão Hòa Thượng ân sư Thích Trí Thủ là 
người cha sinh ra bao thế hệ Tăng Ni truyền thừa mạng mạch 
Như Lai; 

Cố Trưởng lão Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm và cố Trưởng 
lão Hòa Thượng Bổn sư Thích Thiện Siêu là những vị Thầy 
đem giáo pháp giảng dạy cho Tăng chúng có được kiến thức về 
đạo, về đời để dẫn dắt thế hệ kế tiếp; 

Cố Giác linh Hòa Thượng Thích Trừng San là người trực tiếp 
điều hành dẫn chúng tu tập, giúp cho Phật học viện Hải Đức 
Nha Trang đào tạo nhiều thế hệ Giảng sư-Trú trì-Chánh đại 
diện các tỉnh hội Phật giáo và Hiệu trưởng trường Bồ-Đề; thì 
Thầy Đỗng Minh là người Mẹ hiền, một nắng hai sương tạo 
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dựng kinh tế cho Tăng chúng tu học bằng việc làm mở ra hãng 
Vị Trai Lá Bồ Đề, Hương giải thoát và Đèn cầy Giác Ngộ từ 
chùa Giác Sanh Sài Gòn đến Nha Trang.  

“Có thực mới vực được đạo.” 

Câu nói tuy đơn sơ, nhưng qua sinh hoạt của các tu viện, các 
Phật học viện, đặc biệt là tại Phật học viện Trung Phần Hải 
Đức Nha Trang nơi chúng con tu học mới thấy được giá trị của 
câu nói ấy.  

Trước Giác linh của Thầy, trong khung cảnh trang nghiêm, 
hương trầm quyện tỏa kim quan Thầy làm cho chúng con liên 
tưởng đến những năm 1964 đến 1968 thời kỳ cực thịnh của 
Phật học viện Nha Trang.  

Hình ảnh của Thầy sáng đi chiều về trong việc điều hành 
hãng Vị Trai quanh năm suốt tháng để có tiền nuôi Tăng 
chúng, nhưng Thầy không bao giờ xao lãng những giờ lên lớp 
dạy dỗ chúng Tăng, những thời công phu bái sám, những buổi 
Quá Đường đầy ấm cúng. Càng nghĩ lại chúng con cảm thấy 
quá hạnh phúc và những kỷ niệm khó phai trong suốt cuộc đời 
khi ra làm việc Đạo, giờ thì Thầy đã ra đi.  

“Còn đâu nữa những ngày đầy hạnh phúc 
Thầy bên trò, trò bên Thầy những lúc công phu  
Giờ nằm đó trong kim quan lạnh lẽo 
Lạnh vào hồn đè nát trái tim con”.  

Lắng Lòng Tưởng Niệm, Một Lạy Kính Dâng, Ngưỡng Mong Giác 
Linh Thầy Thùy Từ Chứng Giám 

Thích Phước Tú 



VỊ TRÌ LUẬT 
CỦA THẾ HỆ THỨ HAI 

 
THÍCH TÂM NHÃN 

au khi ở bệnh viện Chợ Rẫy trở về, bệnh tình của Ôn mỗi 
lúc càng nặng, khi ấy nhiều vị Tôn túc lên thăm và thưa 

thỉnh Ôn viết lại tiểu sử của mình. Ôn mỉm cười lắc đầu, nói 
nhẹ nhẹ:  

“Lúc Phật nhập diệt, Ngài có viết gì về mình đâu…” 

Ôn đã khước từ tất cả thì có thích gì sự xưng tụng, do vậy mà 
học trò cũng tỏ lòng tôn kính đức khiêm cung của Ôn, không 
dám tự mình đặt tiêu đề cho bài viết, chỉ mượn cách gọi của bậc 
Tiền bối ghi trong Tự ngôn bản Việt dịch Tứ phần luật:  

“… Tăng-già đang trên chiều hướng tục hóa, có nguy cơ trở thành 
một cộng đồng ô hợp tồn tại chỉ vì quyền lợi vật chất thế gian. Trên 
những lối đi đầy gai góc của rừng Thiền bấy giờ, vẫn luôn luôn ẩn 
hiện những dấu chân Long Tượng dấn bước tìm lại lối mòn cổ đạo 
đồng thời thuận hướng với trào lưu lịch sử của đất nước và nhân loại. 
Đó là những bước đi tái khai phá, dò dẫm một cách thận trọng. 
Trong trào lưu lịch sử đó, Hòa Thượng là vị trì luật của thế hệ thứ 
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hai; thế hệ mà căn bản của cơ chế Tăng-già Việt Nam đã tương đối 
ổn định lần hồi.” 

Ôn đã ra đi mãi mãi, không bao giờ viết gì về mình nhưng một 
đời trì giới, dịch luật, và đưa con thuyền Chánh pháp vượt qua 
bao lớp sóng phế hưng vẫn còn in đậm trong tư duy của những 
người học trò, đệ tử… Nhiều người đã viết về Ôn, viết rất 
nhiều, viết như minh chứng tâm nguyện Ôn còn thắp sáng cho 
nhiều thế hệ kế tục con đường Ôn đi. 

Nhân kỷ niệm huý nhật lần thứ ba của Ôn (huý thượng Thị 
hạ Khai, tự Hạnh Huệ, hiệu Đỗng Minh, viên tịch ngày 11. 5. 
năm Ất dậu–2005), học trò có đôi dòng tưởng niệm về Ôn. 

Tôi là người học trò gặp Ôn vào một thời điểm muộn màng, 
tuổi đời Ôn đã xế chiều, lúc này Ôn như người “qui ẩn”, công 
việc hằng ngày chỉ là chứng nghĩa kinh, luật. Năm đó (năm 
1996), tôi là Tăng sinh năm thứ ba trường Cơ bản Phật học 
Khánh Hòa (nay là trường Trung cấp), trong lòng thích dịch 
kinh mà ngần ngại mình còn nhỏ không dám nhận kinh để 
dịch, mới xin Ôn vào phụ đọc những bản kinh mà dịch giả đã 
dịch, tôi đọc Ôn dò chánh văn, cho quen cách dịch của người 
khác. Cứ mỗi chiều, từ 2 giờ đến 4 giờ, tôi đọc bản Việt, Ôn dò 
bản Hán. Lúc đó thầy Nguyên An là học Tăng cùng khoá với 
tôi cũng tham gia công việc như tôi. Mỗi tuần tôi đọc thứ ba, 
năm, bảy, thầy Nguyên An đọc thứ hai, tư, sáu. Làm được một 
thời gian thì thầy Tuệ Sỹ ra tù (năm 1998), về lại Phật học viện 
Hải Đức, Nha Trang. Ôn quá vui mừng, vui mừng vì cứ ngỡ 
người học trò cũ của mình đã đi theo dòng định mệnh của lịch 
sử dân tộc, sẽ không bao giờ gặp nhau nữa; nay bất chợt hội 
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ngộ như thế, Ôn tạm gác việc đọc kinh lại, chiều chiều qua Hải 
Đức chuyện trò với thầy Tuệ Sỹ (thầy trò gặp nhau chỉ một 
thời gian, cho đến khi thầy Tuệ Sỹ vô hẳn Già-lam, Sài Gòn). 
Tôi đâu ngờ đó cũng chính là ngày mà tôi bắt đầu mò mẫm 
dịch thuật và theo phụ Ôn làm việc cho đến khi Ôn viên tịch. 
Không biết Ôn sợ chúng tôi lãng phí thời gian hay như thế nào, 
mà Ôn bảo thầy Tâm Hạnh đưa kinh cho tôi và Nguyên An 
dịch. Ôn nói nửa đùa nửa thật:  

“Người đời sợ bệnh SIDA, còn tui sợ mấy người tu ăn ở không lắm!” 

Có thể đối với thiên tài “quê hương” của họ là thời gian, còn 
quan niệm của Ôn chắc nghĩ rằng sự nhàn rỗi dễ bị phóng tâm 
giải đãi, buông lung! 

Gần 10 năm theo phụ tá, hầu cận bên Ôn, điểm lại nhiều 
khoảnh khắc khó quên, bao hoài niệm ưu tư bàng bạc, có 
nhiều chuyện muốn viết, nhưng viết về cuộc đời học luật, 
truyền giới, dạy luật của Ôn thật khó. Vì là đứa con út của thời 
đại, khi gặp được Ôn như gặp lại người cha đã già; nếu dõi lại 
bóng hình hành cước hoằng pháp một thời của Ôn thì chỉ có 
thể dựa vào vài tư liệu, hay lời tự thuật chính Ôn viết, in trong 
các tập Luật cảo bản do Ôn dịch. Song cũng thú vị là có lần 
nghe Ôn kể nhân duyên Ôn để tâm chuyên sâu nghiên cứu 
luật học. 

Cứ mỗi chiều sau giờ cơm, Ôn nằm đu đưa đón gió trên chiếc 
võng trước phòng (ở dãy nhà Đông chùa Long sơn), thỉnh 
thoảng tôi lên ngồi chuyện vãn với Ôn. Câu chuyện bắt đầu 
như thế nào tôi không nhớ rõ lắm, bây giờ tôi kể lại chỉ là sự 
ráp nối mập mờ mới thành ý tứ. Ôn kể, lúc tác pháp yết-ma Bố-
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tát, hay tự tứ, an cư… hay buổi lễ gì đó liên quan đến luật, Ôn 
Trí Thủ làm mà Ôn thắc mắc không hiểu, sau đó Ôn hỏi lại, 
Ôn Trí Thủ giải thích. Ôn hiểu ra, hơi mắc cỡ, từ đó Ôn dặn 
lòng phải cần nghiên cứu thêm về luật. 

Khi ấy trình độ học Phật, hiểu luật của tôi còn non nớt, như 
mấy cụ xưa hay nói “Người ta ăn cơm đã ba đời trào (triều), còn 
ông thì ở ngoài rào mới vô…!”, cho nên thuật ngữ về luật, Ôn Trí 
Thủ làm gì, hay tác pháp yết-ma thế nào, Ôn kể qua tôi đứng 
dậy như “trí tuệ đầu gối” rớt xuống hết, hoặc trả lại cho Ôn. 
Giờ viết lại chỉ nhớ mang máng như thế. Ôn còn kể, trước đó 
Ôn chuyên về Duy thức nhưng Duy thức là một bộ môn chẻ 
sợi tóc ra hàng ngàn, phức tạp, rối rắm nên Ôn bỏ và thích 
nghiên cứu luật hơn… 

Sau này tôi tự ngẫm suy, chuyện tâm tình thầy trò thì Ôn kể 
vậy, ví như có đứa bé hỏi một vị thầy: Vì sao thầy đi tu? Vị thầy 
trả lời đơn giản cho nó dễ hiểu: À! thầy đi tu vì thầy thích đời 
sống trong chùa. Cứ để sau này nó lớn khôn, tìm hiểu Phật 
pháp, khắc nó tự biết: đằng sau sự “thích đời sống trong chùa” kia 
là những người đang tìm lẽ huyền vi tịch tĩnh an lạc, vượt ra 
ngoài sự bức bách thống khổ của kiếp nhân sinh… 

Chuyện Ôn kể cũng thế, chỉ đúng một phần, một phần còn 
lại là bổn phận của một tỳ-kheo phải có trách nhiệm với sự 
thịnh suy của dòng họ Như Lai, và sự giải thoát của bản thân, 
bắt buộc phải học luật, hành trì luật. Như trong lời tựa bản 
Việt dịch luật Tỳ-kheo giới bổn sớ nghĩa, Ôn ghi:  

“Đời sống của người xuất gia nói riêng, của Tăng chúng nói chung 
là đời sống giới luật. Phi điều này ra không còn gì để đáng đề cập, dù 
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vẫn còn dưới hình thức: Tâm hành dị tục.” 

Trong bài “Một thời truyền luật” (in trong Đặc san Về cội, PL. 
2552–DL. 2009, Tu viện Quảng Hương Già-lam ấn tặng), thầy 
Tuệ Sỹ viết:  

“Thế hệ thứ nhất được nói đó, trong Nam, là các Trưởng lão Hành 
Trụ và Thiện Hoa, ngoài Trung có Trưởng lão Đôn Hậu và Trí 
Thủ. Ngoài Bắc, tôi chỉ biết được Trưởng lão Bình Minh qua bản 
dịch Yết-ma chỉ nam mà thôi. Tuy nhiên, qua các câu chuyện kể của 
Trưởng lão Đức Nhuận, chùa Giác Minh Saigon, tôi biết thêm một ít 
về Tổ Tuệ Tạng, mà truyền thừa trực tiếp về luật là ngài Bình Minh 
miền Bắc và ngài Thiện Hòa miền Nam. Tổ là một trong các bậc 
Tôn Túc hàng đầu khởi xướng phong trào chấn hưng Phật giáo.” Và 
chính thầy cũng viết trong lời tựa luật Tứ phần: “Hòa Thượng 
(Ôn Đỗng Minh) là vị trì luật của thế hệ thứ hai.” 

Vậy Ôn nối tiếp mạng mạch, kế thừa “thế hệ thứ nhất” ra 
sao? Theo lời Ôn ghi trong lời tựa bản luật Trùng trị tỳ-nì sự 
nghĩa tập yếu:  

“Ngay sau khi thọ đại giới, phần giới bổn của bộ Luật tôi tiếp thu từ 
Bổn sư của tôi và chính đây là nền tảng mà thầy tôi đã thiết lập cho 
tôi. 

Sáu năm sau, tôi đến Nha Trang, đến với Tăng Học Đường tại 
chùa Long Sơn, trụ sở Tỉnh hội Phật học Khánh Hòa. Tôi nhớ rõ 
năm ấy là năm 1953, và càng nhớ rõ hơn Hòa Thượng Giám Luật 
Thích Đôn Hậu từ Tổng Trị Sự Huế vào phụ trách dạy Luật cho 
trường hạ: Ngài dạy phần Giải thích và Tướng trạng của tội, những 
điểm căn bản của bộ Luật. Đây là dấu ấn đức hạnh như tên gọi của 
ngài đã đặt lên tôi nói riêng, cho quý thầy từ bốn tỉnh: Khánh Hòa, 
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Ninh Thuận, Bình Thuận và Đà Lạt Tuyên Đức nói chung về tu học 
tại Tăng Học đường trong mùa an cư năm đó. 

Sau đó vài năm, cứ mỗi mùa an cư, tại Phật Học Viện Trung 
phần, chùa Hải Đức Nha Trang, Hòa Thượng Luật sư Thích Trí 
Thủ đều giảng dạy những vấn đề thiết yếu: Khai, Giá, Trì, Phạm 
của bộ Luật cho quý thầy sau những ngày hoằng hóa khắp nơi quy tụ 
về an cư tu học, cũng như cho anh em học Tăng đang học tập tại 
Phật Học Viện. Có đến 20 mùa an cư, tại trú xứ này, tôi được gần 
gũi ngài Hòa Thượng Giám viện Thích Trí Thủ để tiếp thu những 
điều Tác-Trì và kiến thức Luật học của ngài. 

Kiến thức sâu rộng về Luật học là một lẽ, còn việc vận dụng vào đời 
sống thực tế vào việc hành trì là một lẽ khác, nhất là về mặt kiết giới 
và trị phạm, cần có sự linh hoạt và thực tiễn để Luật học không trở 
thành cứng nhắc. Do vậy, cần có sự vận dụng uyển chuyển theo sự 
phát triển của xã hội, song vẫn bảo đảm đúng pháp, đúng luật, đúng 
như lời Phật dạy. Nói khác hơn, phải nắm thật chắc mọi tinh hoa đã 
được tập thành trong Luật tạng để việc áp dụng không rơi vào lệch 
lạc và sự hành trì không vướng bận chi ly. 

Ngài Hòa Thượng Luật sư Thích Thiện Hòa đã tập thành được 
những tinh hoa ấy… Tôi đã trực tiếp học ở ngài các vấn đề quan yếu 
về Tác-Trì. Ngài đã chỉ ra tính cách sâu sắc của Luật học mà đằng 
sau nó là sự giải thoát, điều sau cùng của một Tỳ-kheo phải đạt được. 

(…) 

Tôi cũng được sự chỉ định của Hòa Thượng Thích Trí Thủ vào Sài 
Gòn dạy Luật cho lớp Cao Đẳng chuyên khoa tại Quảng Hương 
Già-Lam, cũng như tại Phật học Vạn Hạnh trong hai mùa an cư 
1982 và 1983. 
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Còn tại trú xứ chùa Long Sơn, Tỉnh hội Phật giáo Khánh Hòa, tôi 
được sự giao phó của Hòa Thượng Giám Luật Thích Trí Nghiêm 
giảng giải đến các đề tài về Luật học sau những lần chúng Tăng tập 
hợp Bố-tát. Cũng tại trú xứ này, qua suốt các mùa an cư của thập kỷ 
80 cho đến tận hôm nay, tôi đảm trách thuyết trình các vấn đề 
chuyên biệt của giới luật, sự vận dụng và hành trì trước Tăng, Ni 
thuộc thành phố Nha Trang…” 

Gần như cả một đời học tập, nghiên cứu và hoằng truyền luật 
tạng của Ôn đã được cô đọng trong lời tựa trên. Có lẽ Ôn đã 
thể hiện phần nào trong vai trò “vị trì luật của thế hệ thứ hai”–
tương tục thắp sáng ngọn đèn của “thế hệ thứ nhất”. 

Hạnh nguyện và tâm huyết của Ôn chưa dừng hẳn lại đó, 
trong lời tựa các bản luật cảo bản khác Ôn còn viết: Sau năm 
1975, Ôn tự thấy đã mãn nguyện suốt chặn đường dài 20 năm 
đóng góp được nhiều lợi ích cho Phật pháp, sau đó giải thể cơ 
sở sản xuất càng thuận duyên cho Ôn thực hiện hoài bão dịch 
thuật Luật tạng. 

Năm 1987, Ôn bắt đầu dịch luật. Bộ đầu tiên Ôn dịch là Tỳ-
kheo giới bổn sớ nghĩa (Sa-môn Truyền Nghiêm tập thuật, 2 
quyển). (Bộ luật này do Kỳ túc Luật sư Hòa Thượng Thích 
Phúc Hộ trao tặng Ôn, lúc Ôn dạy luật cho các tân Tỳ-kheo 
nhân mùa an cư 1964, tại Phật học viện Hải Đức, Nha Trang). 
Sau đó, Ôn trình tự dịch tiếp: Trùng trị tỳ-ni sự nghĩa tập yếu (19 
quyển, bản Biệt hành), Sa-môn Trí Húc biên soạn; Căn bản 
thuyết nhất thiết hữu bộ tỳ-nại-da (50 quyển); Căn bản thuyết nhất 
thiết hữu bộ Bí-sô-ni tỳ-nại-da (20 quyển); Tứ phần luật (60 
quyển); Di-sa-tắc bộ hòa hê ngũ phần luật (30 quyển). Ôn còn 
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dịch thuộc lòng bộ Luật tiểu (04 quyển) ra văn vần trong thời 
gian bị quản chế tại Nha Trang, và soạn thêm Nghi thức truyền 
giới. 

Nhìn lại quãng đời của Ôn làm tôi nhớ câu “danh ngôn” mà 
Ôn thường dạy cho Tăng, ni: “Nhỏ học chết bỏ, lớn làm việc chết 
bỏ, già tu chết bỏ”, hay “Không có việc gì khó chỉ làm Phật mới khó”. 
Ôn nói không có gì văn chương, triết lý, thật mộc mạc bình dị, 
nhưng nó hàm tàng cả một ý chí sắt đá, một nghị lực phi 
thường, nó kết tinh qua nẻo đường đầy gian truân thử thách, 
bao thăng trầm biến dịch trong cuộc đời Ôn. Tuy nhiên cái 
đáng nói ở đây là sống cho đúng với tinh thần giới luật mới 
khó, và giữ giới thanh tịnh đến trọn đời càng khó hơn (“Giới thọ 
hữu hà nan, nan dã chung thân trì tịnh giới”–thọ giới có gì khó, cái 
khó là giữ được tịnh giới trọn đời). Cái khó mà Ôn làm được 
thì nó trở thành cái dễ, nên Ôn mới dám nói như vậy. Có một 
vị Tôn túc như chứng nhân cùng thời với Ôn, viết lời cảm 
niệm về Ôn: “Ai cũng biết giới luật là nền tảng của Phật pháp, là 
nhân tố đưa đến giải thoát, nhưng nghiêm trì giới luật tinh chuyên, 
suốt đời không tỳ vết, thì quả thật không phải là dễ. Vậy mà cuộc đời 
của Thầy hình như trôi đi suôn sẻ, tĩnh lặng như mặt nước hồ thu. 
(…) Rồi những nội dung Luật học như khai giá trì phạm, danh chủng 
tánh tướng, ngũ thiên thất tụ… dần dần được huân tập, biến thành 
huyết quản của Thầy lúc nào không biết. Có lẽ chính những tinh hoa 
của giới luật là dưỡng chất đã nuôi lớn pháp thân tuệ mạng của 
Thầy. Cho nên càng phiên dịch Luật tạng, Thầy càng hưởng được 
nhiều pháp lạc. (…) Vì vậy mà thành phố Nha Trang đã có lúc trở 
thành trung tâm truyền bá Luật học cho cả nước, ai có nghi ngờ điểm 
nào trong giới luật đều có thể về đây tham vấn.” (Hòa Thượng. 
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Thích Phước Sơn viết trong bài “Ấn hoại văn thành” [khuôn in 
hoại rồi, nét đẹp hiển lộ], đăng trên báo Giác ngộ và đặc san Về 
cội, PL. 2552). 

Lúc Ôn còn sinh tiền, nhiều người đến hỏi về luật thì có, 
nhưng tôi chỉ nhớ một chuyện do Ôn kể lại: 

Có một Phật tử ở nước ngoài về, ghé thăm Ôn rồi hỏi: 
– Thưa Hoà thượng, sao con thấy mấy sư miền dưới lại hút 

thuốc, ăn trầu? 

Ôn cười nói: 
– Trong luật Phật chế thế này, (Ôn đọc âm Hán) “‘Tuy thị ngã 

sở chế nhi ư dư phương bất dĩ vi thanh tịnh giả, giai bất ứng dụng. 
Tuy phi ngã sở chế nhi ư dư phương tất ứng hành giả giai bất đắc bất 
hành.’ (Ôn giải thích)–Tuy là điều chính Ta chế cấm, mà nơi khác 
không cho đó là thanh tịnh, đều không nên dùng. Và tuy chẳng phải 
là điều chính Ta chế cấm, mà nơi khác thấy cần nên làm, thì không 
thể không làm. Do đó, mấy ông sư kia sống theo tập tục, văn hoá, 
truyền thống địa phương, mấy ổng mà không ăn trầu, không hút 
thuốc là không phải mấy ông sư.” 

Ôn nói: 
– Tui giải thích xong, bà Phật tử đó khoái quá, lấy ra một ít 

tịnh tài cúng dường cho tui in kinh. 

Ôn cười hà… hà… Ôn vừa cười vừa nói: 
– Biết luật cũng “lợi hại” thiệt! 

Nguyên văn trong luật, sau này Ôn viết cho tôi ghi lại, và tôi 
tìm được trong luật Ngũ phần quyển 22, tạng Đại chánh tập 22, 
số 1421, trang 153a14. 



HẰNG NHẪN NHỤC-THƯỜNG TINH TẤN | 165 

 

Trước khi Ôn lâm trọng bệnh, vào mùa an cư Phật lịch 2548 
(năm 2004), Ôn dựa vào tập Yết-ma yếu chỉ (Hòa Thượng. 
Thích Trí Thủ giảng thuật) soạn ra nghi thọ Y Ca-thi-na (y 
công đức), khởi xướng lại Lễ dâng y vào ngày 15 tháng 7 m lịch, 
nhân dịp mùa an cư viên mãn. Vì Ôn nghĩ lâu nay hệ phái Phật 
giáo Bắc phương ở một số tỉnh thành tại Việt Nam không thấy 
tổ chức buổi lễ này. Riêng hệ phái Khất sĩ và Phật giáo Nam 
phương tại Việt Nam có tổ chức đều đặn sau mùa an cư theo 
truyền thống riêng. Năm đó, buổi lễ diễn ra tại chánh điện 
chùa Long Sơn Nha Trang thật linh thiêng và trang nghiêm. 
Phật tử vân tập về rất đông. Rất tiếc Ôn chỉ dự được một lần, 
lần đó đã để lại điểm son cuối cùng trong sự nghiệp hoằng 
truyền luật học của Ôn. Năm sau, năm 2005, thầy Tuệ Sỹ cũng 
dựa vào nghi thức của Ôn, tổ chức tại chùa Quảng Hương Già-
lam cho đến nay. 

Trong những ngày bệnh tình nguy kịch, sức khỏe càng yếu 
dần, thời gian sự sống đang đi giật lùi, vậy mà Ôn vẫn điềm 
nhiên; Ôn dạy tôi ra thư viện trường Trung cấp tìm lại bộ “Tứ 
phần luật san bổ tùy cơ yết-ma huyền ty sao” (bản Hán chép tay) và 
tập “Hoằng giới đại học chi thư” (bản Hán in gỗ) (những sách 
này do trước đây Ôn tặng cho thư viện), mỗi loại photo thành 
ba, tặng cho thư viện trường 1 bộ, thư viện Ban phiên dịch 1 bộ 
và cho thầy Minh Thông 1 bộ, còn bộ gốc để lưu. 

Ôn nói tâm nguyện của mình là muốn dịch tiếp bộ “Tứ phần 
luật san bổ tùy cơ yết-ma huyền ty sao”, nhưng gặp phải bệnh 
duyên không dịch được, thôi để hậu thế làm. 

Không biết sau này hậu thế có ai dịch hay không thì chưa biết 
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được, song chúng ta nên hiểu rằng: bản hoài của chư Tổ thuộc 
thế hệ thứ nhất, hay Ôn là thế hệ thứ hai có nói gì, hay không 
nói gì trước giờ phút cuối vẫn là tâm truyền: 

 “Giới luật là thọ mạng của Tăng-già. Giới luật còn thì Phật pháp 
còn.” 

Chùa Long Sơn, Nha Trang, mùa An cư PL. 2554–DL. 2010. 

Thành kính cẩn niệm 

Thích Tâm Nhãn 



 

 

 

 

 

 



THẦY 
 

PHÚC CHÂU  

hỉ một từ “Thầy” thôi cũng hiện ra đầy đủ trong tâm trí 
nhỏ nhoi của tôi tất cả về những ngôn từ, hình dáng, 

đạo tình về bậc Thầy khả kính.  

Lần đầu tiên gặp Thầy, tôi đã chết khiếp vì sợ, bởi dáng vẻ uy 
nghiêm của Thầy. Hồi đó Thầy được mệnh danh là “Kỷ luật 
sắt”. Ai đi học trễ tự động ngồi xuống đất (không được ngồi 
vào ghế), không cần biện minh, vì Thầy thường bảo: “Mọi việc 
đều có lý do”. Và Thầy đã từng phát nguyện: “Đánh điệu cúng 
dường chư Phật”. Vốn là người nhút nhát, làm sao tôi không sợ 
Thầy cho được? Tôi đâu biết rằng Thầy chỉ dơ cao nhưng đánh 
khẽ.  

Thời gian dần trôi, tôi đã bớt “sợ” Thầy phần nào, vì trong 
hình tướng bên ngoài tưởng như lạnh lùng, như xa cách ấy lại 
ẩn chứa tấm lòng bao dung đôn hậu, nhân ái vị tha. Từ môn 
Luật học dường như “khô khan” khó học, được Thầy truyền 
đạt một cách linh động bằng những lời giản dị pha chút dí 
dỏm. Nào là Chỉ trì-Tác phạm, nào là Tánh giới-Giá giới... tất 
cả đều “tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng”... nhờ sự dạy dỗ của 

C 
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Thầy đã làm cho những người nghe tiếp nhận thật dễ chịu với 
tâm lý an vui nhưng biết ý thức sâu lắng về các giới điều Phật 
dạy, về giá trị siêu việt của giới. Vì “Giới chính là bước thang đầu 
của đạo quả Giáo Ngộ, là nền tảng của thiền định trí tuệ, là ngọc 
anh lạc để trang nghiêm pháp thân, là phao nổi để đưa người qua 
biển khổ sanh tử, là kho tàng vô lượng công đức”. Ngoài ra, những 
gút mắc về giới luật trong đời sống tu tập của chúng Tăng, 
được Thầy tháo gỡ và giải quyết đầy đủ cả lý lẫn tình. Thầy 
thường dạy: “Phật Pháp bất định pháp”. Thế nên, chúng ta phải 
biết vận dụng một cách uyển chuyển, không nên cứng ngắt và 
cố chấp.  

Thầy như người cha nghiêm khắc nhưng đầy lòng yêu thương 
và tha thứ. Thầy như những chuyến đò chuyên chở biết bao 
người qua sông và cứu vớt bao người trôi nổi nơi dòng đời chảy 
xiết–trong đó có tôi.  

Tôi vẫn còn giữ quyển tập đầu tiên, khi mới chập chững dịch 
thuật cách đây tám năm. Thầy chứng nghĩa và sửa những lỗi sai 
nơi bản dịch, sau đó Thầy bao bìa quyển tập cẩn thận bằng 
miếng giấy gói quà hơi cũ rồi trao lại cho tôi. Đến quyển tập 
thứ hai, Thầy lại tự tay điền vào khung nhãn được in sẵn: 
trường, lớp, tập và học tên cho tôi bằng nét chữ nghiêng 
nghiêng. Thật bình dị, mộc mạc nhưng xúc cảm biết bao! Khi 
Thầy tóc bạc lại ngồi cặm cụi bao tập, ghi nhãn cho học trò. Có 
lẽ Thầy đã hiểu rõ tính trò hơn cả trò hiểu chính mình. Và 
không chỉ riêng tôi mà tất cả những ai được gần Thầy, điều 
được Thầy san sẻ cho vị ngọt của giáo Pháp, bằng quá trình tu 
tập và kinh nghiệm tự thân mà không cần một điều kiện đối 
đãi nào.  
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Có lần bất chợt Thầy đọc lại một bản kinh tôi dịch đã được 
kiểm tra rồi. Bản kinh bị dịch thiếu đến 22 dòng trong Đại 
Tạng. Thầy gọi tôi đến bảo: “Lâu nay tưởng chú mày có tính cẩn 
thận đáng tin, chứ ai ngờ... mất uy tín quá”. Thầy cười độ lượng, 
còn tôi thì xấu hổ cười mếu! Khi tôi xao lãng việc dịch thuật, 
Thầy hỏi và tôi trình bày lý do. Thầy không rầy nhưng phán 
một câu chắc nịch: “Bá nghệ bá tri thị vi bá láp”.  

Thầy thường tuyên bố: “Còn nhỏ học chết bỏ, lớn lên làm việc 
chết bỏ, về già tu chết bỏ”. Thật ra (theo tôi nghĩ) Thầy nói vậy để 
khuyến khích những Tăng Ni trẻ, chứ riêng Thầy có lẽ ba phân 
đoạn thời gian ấy là một. Bằng chứng là bây giờ đã “cổ lai hy” rồi 
mà Thầy vẫn chẳng còn ngồi làm việc hằng giờ bên án thư đó 
sao? Thầy mãi mãi là ông lái đò đưa người qua sông không bao 
giờ than mỏi mệt. Thầy có nhiều chức danh lớn trong cuộc 
sống đời thường, song không là gì cả đối với Thầy, bằng cuộc 
sống luôn đạm bạc giản đơn trong phạm hạnh, giản đơn đến độ 
hơn 20 năm Thầy chưa từng thay một đôi dép mới.  

Biết dùng ngôn từ nào cho đủ để chuyển chở nỗi lòng Thầy 
thao thức cho đàn con mai sau trong ngôi nhà đạo pháp? Đàn 
hậu tấn chúng tôi biết nói sao cho cùng, bởi ý tưởng quá ít ỏi 
nghèo nàn mà cuộc đời tu tập và hành đạo của Thầy lại quá 
mênh mông. Riêng tôi, chỉ một tiếng Thầy cũng đủ nói lên tất 
cả, dẫu không thể diễn đạt bằng lời.  

Phúc Châu (Kim Quang) 



TÂM TÌNH CHIM SẺ  
 

PHÚC CHÂU  

hư thường lệ, đàn chim sẻ mỗi sáng bay sà xuống sân 
chùa để mổ những mẫu bánh vụn hay gạo, do một vị Sư 

già vãi cho. Có lẽ vị Sư này già lắm–sẻ nghĩ. Hàng chân mày Sư 
rất dài nhưng bạc trắng, lưng hơi còng với dáng đi chậm. Dầu 
vậy, Sư có đôi mắt sáng và nụ cười phúc hậu, nên đàn sẻ không 
sợ bị Sư xua đuổi.  

Đàn sẻ ăn no, bay lên mấy cây hoa sứ trước sân hay mấy khóm 
trúc sau hiên chùa ríu ra, ríu rít vừa lúc mặt trời lên cao. Có 
một chim sẻ nhóc nhất đàn–chỉ bằng quả cau nho nhỏ–là 
không nhập bọn cùng các bạn. Sẻ bay vòng qua hết mấy khóm 
trúc xanh, đậu trên mái hiên chùa, chiếc đầu nhỏ nghiêng qua 
nghiêng lại. Chẳng phải sẻ kiếm mồi mà sẻ đang nhìn một vị Sư 
hơi giống vị Sư già thường cho bọn sẻ ăn, có điều vị Sư già này 
mặc đồ vàng và trông có vẻ khỏe mạnh hơn.  

Ngày qua ngày, dầu mưa hay nắng, những khi mưa, đàn sẻ 
không bay ra trời mà đứng co ro dưới mái ngói hiên chùa. Cứ 
sau thời chuông sáng một lúc là sẽ thấy vị Sư áo vàng này hai 
tay buông thõng, thong thả đi bộ một vòng lên Kim Thân, rồi 

N 
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vòng qua chùa trở về ngồi uống trà, đàm đạo cùng các Sư. Sau 
đó, Sư ngồi vào bàn cùng những trang kinh trước mặt.  

Ngày nào cũng vậy, đều đặn, đúng giờ không thay đổi, vị Sư 
miệt mài bên trang chữ. Và, nếu có một chút nghỉ ngơi, sẻ lại 
thấy Sư tay lần chuỗi hạt trên chiếc xích đu cũ kỹ.  

Đàn sẻ quen tiếng chuông chùa, quen tiếng mõ kệ kinh, quen 
với những thức ăn của vị Sư già ban cho. Riêng sẻ nhóc còn có 
thói quen là đứng nhìn Sư áo vàng bên hiên chùa đọc sách, 
niệm Phật. Đôi chân bé xíu nhẹ nhàng của sẻ nhảy qua lại trên 
sân gần chỗ Sư ngồi, hay đậu trên giá xích đu lúc Sư niệm 
Phật–Trông Sư bình thản giữa bôn ba xao động chung quanh–
Sư chỉ chăm lo phận sự của Sư đối với đức Phật, với những gì 
cần thiết của con người.  

Rồi một hôm, sẽ không thấy vị Sư áo vàng ngồi xem Kinh 
nữa–Sư bệnh rồi.  

Vị Sư già chống gậy qua thăm và có rất nhiều Sư đến thăm Sư 
nữa. Có hôm vị Sư già ngồi suy tư gì lung lắm quên cho sẻ thức 
ăn, sẻ nhóc và các bạn phải bay vòng vòng để kiếm mồi.  

Đêm qua, sẻ nghe tiếng niệm Phật vang lên khắp cả một góc 
trời. Thì ra vị Sư đọc sách của sẻ đã ra đi không trở lại–sẻ nghe 
nói vậy.  

Buổi chiều tiễn Sư vào quan, trời bỗng đổ mưa giữa lúc thời 
tiết nắng nóng, làm sẻ bị ướt lạnh run trong lúc đứng ngẩn ngơ 
nhìn mọi người đang khóc tiếc thương Sư.  

Hai ngày nay, sẻ nhóc thẫn thờ đôi chân nhảy từ chái hiên 
chùa qua hồ nước, đậu trên giá đu, trên chiếc bàn gỗ sờn Sư 
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vẫn thường ngồi. Sư già không còn chống gậy qua đây đàm đạo 
cùng Sư nữa. Vậy là Sư đã đi thật rồi! Sư đi mãi như hôm sẻ mẹ 
của sẻ nhóc nằm im bên gốc dương khô không động đậy. Buồn 
quá, sẻ lẻn bay vào phòng của Sư. Căn phòng trống trơn, chỉ có 
chiếc giường gỗ đơn sơ chắp vá bốn chân, chiếc bàn nhỏ, chiếc 
võng gai lạnh ngắt và đôi dép cao su cũ kỹ của Sư mang từ kiếp 
nào nằm chơ vơ dưới gầm bàn.  

Bàn thờ của Sư không có hình đức Phật mà chỉ có một chữ 
“Xả” thật lớn. Có một vị Sư trẻ, dáng gầy, đang thong thả niệm 
mỗi tiếng Phật thỉnh một tiếng chuông và lạy một lạy. Sẻ 
không ngủ, đứng nhìn vị Sư trẻ lạy, lạy mãi cho đến lúc bình 
minh ló dạng. Sư lặng lẽ đi pha một tách trà đặt lên bàn và thắp 
một nén hương thơm. Sẻ chỉ thấy bức ảnh vị Sư áo vàng đang 
cười thật tươi nhưng Sư không uống nước. Tách nước vẫn còn 
nguyên, sẽ thấy đôi mắt vị Sư trẻ buồn rười rượi. Sẻ tự hỏi: “Sư 
đi đâu? Sư về đâu?”. Tiếng chuông khuya vừa dứt, trời hừng 
sáng, ánh nắng mai còn mỏng như dải lụa vàng quyện trong 
tiếng niệm Phật trầm bổng, bao bọc cả núi đồi Trại Thủy. Đôi 
chân sẻ nhóc khựng lại, tim nhói đau, khi nhìn thấy trước mắt 
sẻ là ba chữ “Hằng Nhẫn Nhục” và đối diện là “Thường Tinh 
Tấn” đang tỏa sáng, sáng hơn cả ánh nắng bên ngoài. Sẻ nhóc 
nghĩ: “Sư ra đi mà chẳng để lại gì. Nhưng trên tất cả những gì Sư để 
lại, đó là đời sống Chuyên Trì Giới Luật–Khắc Kỷ Vị Tha của Sư”.  

Sẻ nhóc lặng lẽ bay ra khỏi phòng, đậu trên gác chuông lắng 
tai nghe chú Tiểu ngâm nga: “Nguyện thử chung thinh siêu pháp 
giới...”, sẻ nhóc cầu nguyện tiếng chuông này sẽ mang thông 
điệp Từ, Bi, Hỷ, Xả, Tinh Tấn, Nhẫn Nhục của Sư cũng bay xa 
khắp cả thế giới Ta Bà, để tất cả cùng thực hành theo lời Phật 
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dạy như Sư đã thực hành.  

Phúc Châu (Kim Quang) 

Nha Trang, chiều 14. 05. Ất Dậu.  





CÁNH HẠC BAY XA 
 

HOẰNG TRÍ  

hận được tin thầy Tâm Nhãn báo Ôn tịch, như một 
tiếng sét đánh ngang tai, tâm trí tôi cảm thấy choáng 

váng, dường như cả vũ trụ càn khôn bị đảo lộn.  

Sau khi tốt nghiệp Đại học, cầm tờ giấy giới thiệu của Bổn Sư, 
tôi đơn thân độc cước từ cao nguyên bốn mùa sương phủ 
xuống xứ Trầm Hương duyên hải miền trung để thỉnh giáo vị 
Luật Sư long tượng mà trước đây tôi đã từng văn kỳ thanh bất 
kiến kỳ hình. Nơi đến đã đến, người cầu được gặp. Tôi đảnh lễ 
Hòa Thượng và xin Ôn từ mẫn cho tham gia Ban phiên dịch 
Pháp Tạng Phật Giáo Việt Nam do Ôn phụ trách để bồi dưỡng 
thêm kiến thức chuyên môn, đào luyện thêm nếp sống đạo 
hạnh của người tu Phật. Được Ôn hoan hỷ chấp thuận, tôi tiếp 
tục đảnh lễ Hòa Thượng trụ trì xin có chỗ ở ổn định để thực 
hiện tâm nguyện và hoài bảo bấy lâu nay tôi hằng mong ước. 
Cơ duyên được tiếp xúc Kinh Điển Hán Tạng bắt đầu từ đây. 
Trong sáu tháng tu học tại Long Sơn–Nha Trang, tôi như 
người có duyên lành được diễm phúc tắm gội bởi tình thương 
và bể trí của quý Ôn. Ngày đầu tiên nhận tập Hán văn để dịch, 

N 



HẰNG NHẪN NHỤC-THƯỜNG TINH TẤN | 177 

 

tôi thực sự ngại ngùng và mất tự tin bởi vốn liếng Hán văn của 
tôi có hạn nhưng thay vào đó bằng lời an ủi động viên của quý 
Ôn, quý Thầy: “Nghề dạy nghề, rồi dần dần sẽ quen mà!” Những 
lúc gặp từ ngữ khó hiểu, Phật lý khó thông, tôi mạnh dạn chạy 
lên lầu để nhờ Ôn cứu giúp. Dần dần, cảm thức ngôn ngữ của 
tôi có phần giảm thiểu những rối ren khi tiếp xúc với văn bản 
kinh điển Hán ngữ.  

Cứ mỗi buổi sáng sau khi điểm tâm, hoặc mỗi chiều sau bữa 
dược thực, tôi thỉnh thoảng ngồi hầu chuyện bên Ôn. Một bậc 
Thầy đức độ bao dung, tự tại luôn ngồi trên ghế đu với tràng 
hạt đen tuyền và chiếc quạt màu vàng lúc nào cũng phe phẩy 
trên tay. Hình tướng ấy đã tưới tẩm thêm hạt giống từ bi ẩn 
khuất trong tôi hằng bao nhiêu kiếp. Thế rồi, tôi ngồi khoanh 
chân bên cạnh chiếc ghế đu nghe Ôn kể chuyện. Bao nhiêu lý 
đời lẽ đạo được Ôn lần lượt dẫn ra. Tôi ngồi đó nhưng cảm 
thấy quá non dại bên cạnh gốc cổ tùng cỗi già với trí tuệ và tình 
thương được Ôn vun bồi cho đời sống phạm hạnh của mình từ 
rất sớm. Ôn kể chuyện vừa duyên dáng lại vừa thiền vị cộng 
thêm nụ cười chúm chím trên đôi môi Ôn, làm cho câu chuyện 
càng thêm hấp dẫn. Khi đó, lòng tôi như mở toang hết mọi 
cánh cửa để cho nhịp đập con tim chậm lại mới có thể đón 
nhận hết những vị ngọt cam lộ từ lòng Ôn tưới tẩm. Hạnh 
nguyện và việc tu tập của quý vị Hòa Thượng tiền bối bậc Thầy 
cũng được Ôn nhiều lần nhắc đến. Trang sử quá khứ làm tổn 
thương cho Phật giáo được Ôn điểm qua từng chi tiết một, 
những điều mà Ôn đã chứng kiến về thời cuộc lúc bấy giờ tại 
Việt Nam. Tôi học được rất nhiều điều thú vị từ hệ quả của 
thời cuộc cũng như đức hạnh tu hành của lịch đại Tổ Sư nên 
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tôi cảm thấy, mình cần phải tinh tấn hơn nữa để xứng đáng là 
bậc “thượng bất Thánh, hạ bất phàm” mà Ôn đã từng dạy đối với 
người xuất gia.  

Kính lạy Giác linh Ôn! 

Giờ này, cánh hạc đã bay cao khuất sâu vào bóng núi xa xăm 
giữa nghìn trùng hư không chẳng còn lưu vết, nhưng âm thanh 
của đôi cánh lợi tha ấy vẫn còn vang vọng mãi trong tâm khảm 
đàm hậu học chúng con. Làm sao con quên được hình bóng 
Ôn trong những bữa cơm chiều tại trai đường khi Ôn mang 
từng chiếc bánh, đĩa rau đến cho con! Ghế đu ngừng đưa, quạt 
mo ngừng phẩy, Ôn đã mãi mãi ra đi vào cõi chân như trạm 
tịch. Chúng con ở lại cõi sinh diệt hữu tướng này không sao 
tránh khỏi ngậm ngùi nuốt lệ để tưởng nhớ bậc Thầy suốt đời 
hiến dâng cho Đạo pháp. Con chỉ biết lặng người quỳ trước di 
ảnh Ôn để hoài niệm hạnh nguyện hành đạo của một bậc xuất 
trần thượng sĩ mà con còn nhân duyên được theo học Ôn vào 
những năm tháng cuối đời.  

Hoằng Trí 

Nha Trang, 19-06–2005 



Trường Trung Cấp Phật Học Nha Trang 



TIN ÔN VẮNG BÓNG 
 

THÍCH ĐẠO KHẢ  

áng hôm ấy, con nghe một tin mà đáng lẽ ra con không 
nên nghe và không muốn nghe chút nào: “Coi sắp xếp về 

gấp, Ôn Đỗng sắp đi rồi”. Lòng con như rối bời, từ lúc đó con 
liên lạc về Nha Trang thăm hỏi sự tình thật hư, vì con chưa tin 
đó là sự thật. Đúng là như vậy, Ôn đã quá yếu, ngày ấy Sài Gòn 
lại đổ mưa, mang đến một nỗi buồn mênh mang đầy tiếc nuối. 
Trời mưa hay lòng mình đang mưa nhỉ! Con cứ tiếc nuối: Ôn 
đi sao nhanh quá! 

Ngồi trên xe mà lòng cứ nôn nóng, xe chạy nhanh mà như 
chậm lại, con ước mình có phép thuật cao, bay về đây để kịp 
gặp Ôn lần cuối để thưa: Bạch Ôn! Sao Ôn đi quá vội. Nhưng 
hỡi ơi đã không kịp nữa rồi, con chỉ nhìn thấy Ôn trông lặng lẽ. 
Con ước gì Ôn mở được đôi mắt, nhìn con cười và khuyên con 
gắng tu! 

Con nghĩ lại mà ân hận rất nhiều, vì con đã không được hầu 
Ôn hôm ấy, và trong những tháng ngày cuối cùng con lại xa 
Ôn thật. Vì trước đó con có thưa Ôn là đánh xong bộ kinh Đại 
Bát Nhã do Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm Việt dịch thì con 
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đi học tiếp. Con đâu biết ngày con ra đi là ngày Ôn yếu nhất, 
chỉ chừng một tháng mà Ôn đã Tiêu Dao. Bạch Ôn, sao Ôn đi 
nhanh quá! 

Hồi đó, Ôn dạy rất nhiều, trong một ngày phải học 10 chữ 
Hán, đọc Luật 2 giờ đồng hồ; rồi cái gì là khai-giá-trì-phạm, rồi 
nào là chỉ trì-tác phạm, rồi lại chỉ phạm-tác trì búa sua... Nhiều 
lần Ôn kể chuyện ngày xưa rất vui, hồi đó Ôn là tu sĩ học lái xe 
4 bánh đầu tiên, học Hóa chất và lập hãng Xì dầu, nhiều và 
nhiều lắm.  

Kính bạch Ôn! Lời lẽ nào nói hết oai nghiêm, giấy bút nào 
chứa thâu bao giới đức. Ôn là một bậc chân nhân mẫu mực, 
một Long tượng trong chốn Tòng Lâm, một tàng cây tỏa bóng 
mát, một ngọn đèn tỏa khắp muôn phương, một con đò đưa 
chúng con qua bến thiện. Giờ Ôn ra đi con dường như hụt 
hẫng, đâu là nơi con nương nhờ hôm sớm, đâu là nguồn suối 
mát cho con và bao người con thơ dại. Đầu tàu phiên dịch Pháp 
tạng Phật giáo Việt Nam nay còn đâu! 

Giờ đây quỳ trước Linh đài, lòng chạnh lòng bao xót xa 
thương tiếc, Ôn ra đi bỏ đàn con thơ ở lại, sống nheo nhóc như 
khát sữa thèm cơm, mất phương hướng và mất luôn lập trường 
đã định hướng, ai là người rầy la khi con hư hỏng, và giải thích 
những chỗ Kinh Luật con chưa thông. Kính bạch Ôn! Ôn có 
biết cho lòng con và bao nhiêu người đang đau nhói.  

Ôn qua Phương Tây diện kiến Phật Di Đà và vãng du nơi đất 
Phật, chúng con ngưỡng mong Ôn sớm trở lại Ta-bà, để dìu dắt 
chở che đàn con dại.  

Nơi Long Sơn con xin đốt ba nén nhang lòng, đi nhiễu ba 
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vòng quanh Kim quan... cầu xin Ôn thùy từ chứng giám.  

Kính Bái 

Đệ tử Thích Đạo Khả 

 



AN NHIÊN THỊ TỊCH 
 

LÊ NGỌC 
(Tưởng niệm cố Hòa Thượng, thượng Đỗng hạ Minh,  

nhân tuần thứ hai)  

hời gian thật nhanh, con mới thăm Ôn đó, mà nay Ôn đã 
cao đăng Phật quốc đã xa chúng con! Để thương để tiếc 

cho quý Ôn, quý Thầy cùng mọi người trong đó có chúng con. 
Thế mà đã tuần thứ hai! Con có được hai diễm phúc, được 
đảnh lễ lúc ôn thị tịch và, được nghe Thượng tọa Trú trì chùa 
Già Lam giảng giữa Đạo tràng Bát quan trai về giây phút từ giã 
cõi đời ra đi của Ôn là một trạng thái làm chủ được cái chết 
theo ý mình mà Ôn đã thể hiện đúng với cụm từ An nhiên thị 
tịch.  

Vâng, đến mãi hôm nay con mới hiểu được một cách sâu sắc 
và trân trọng câu An nhiên thị tịch. Ngày mùng mười tháng 
năm, sau khi Thượng tọa Thích Nguyên Giác Trú trì chùa Già 
Lam nghe Thượng tọa Thích Đức Thắng phone cho biết hiện 
tình sức khỏe của Ôn càng ngày càng yếu dần, và mạch đập của 
tim không còn bình thường nữa do độc tố đã công vào tim theo 
lời bác sĩ cho biết. Thượng tọa Thích Nguyên Giác đã vội vàng 
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ra Nha Trang và, 2 giờ 30 sáng ngày 11 thì đến chùa Long Sơn. 
Sau khi nghỉ ngơi xong, đúng 6 giờ sáng Thầy được diện kiến 
và hầu chuyện với Ôn. Và cũng theo Thượng tọa cho biết thì 
đến khoảng gần 3 giờ chiều Ôn có vẻ mệt nhiều. Thông 
thường người đời thường trước giờ phút lâm chung hay quằn 
quại đau đớn, hốt hoảng về cả thân và tâm. Nhưng cũng theo 
Thầy trong trường hợp của Ôn thật là hy hữu có một không 
hai. Ôn mắc bệnh khá nặng và thường giờ phút chót sẽ đau 
đớn không chịu nổi với chứng bệnh nan y này. Bác sĩ chăm sóc 
bệnh tình Ôn bảo rằng, phải có máy trợ tim giúp Ôn thở, để 
tim khỏi mệt. Vì khi độc tố vào tim làm nhịp tim hỗn loạn; 
nhưng Ôn không cho và bảo cứ để tự nhiên. Bác sĩ lại bảo Ôn 
sẽ bị hôn mê ít nhất là hai ngày trước khi Ôn ra đi, vì độc tố từ 
tim lên não làm cho hôn mê. Thế mà Ôn vẫn bình thường nằm 
êm ả, nằm nghiêng bên tay phải theo thế “kiết tường” thế nằm 
của Phật lúc nhập diệt. Hơi thở không dồn dập hay thở từng 
hồi mà người ta nói là thở cá. Ôn vẫn thở bình thường, có điều 
hơi thở chỉ yếu đi mà thôi chứ không có bất cứ triệu chứng nào 
gọi là khó khăn trong lúc thở. Đến 6 giờ hơn Ôn tỏ vẻ muốn 
uống nước và các Thầy thị giả đặt Ôn nằm ngửa một tí để dùng 
nước xong lại trả lại vị thế kiết tường nằm nghiêng phía tay 
phải như cũ. Đúng 6 giờ 20 Thầy Nguyên Giác đã nắm tay Ôn 
để theo dõi sự biến chuyển nhịp đập của tim Ôn, Thầy theo dõi 
với nhất tâm chí thành tạo thành một niềm giao cảm theo từng 
nhịp đập và, lúc này nhịp đập càng lúc càng yếu dần đi và chậm 
hơn lúc bình thường. Thầy có linh cảm như giữa Ôn và Thầy 
có một niềm giao cảm sâu đậm nào đó trong lúc này, vì theo 
Thầy, lúc vào Phật học viện Trung Phần Nha trang hành Điệu, 
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Thầy được Ôn hướng dẫn. Đức độ và đạo hạnh của Ôn đã làm 
cho Thầy quý mến Ôn ngay từ lúc còn nhỏ.  

Thầy giảng cho chúng con nghe về Ôn bằng giọng nói xúc 
động và trân trọng thương mến rằng: “Hòa Thượng rất có công 
trong việc nuôi dưỡng và đào tạo Tăng tài, từ Huế cho đến Sàigòn. 
Các nơi nào có đào tạo chư Tăng Ni đều được Ôn hỗ trợ từ vật chất 
đến tinh thần. Ngoài việc nuôi dưỡng đào tạo Tăng tài ra Ôn còn 
dịch và giảng dạy Giới Luật cho chư Tăng Ni. Đức độ của Ôn lớn 
lao không kể xiết được. Đức hạnh của Ôn sáng trong như băng tuyết 
nhờ cuộc sống phạm hạnh thanh tịnh, cho nên khi Ôn ra đi thật nhẹ 
nhàng thanh thản mà chúng ta thường nghe quý Ôn quý Thầy 
thường nói là: ‘An nhiên thị tịch. ’ Chính là hình ảnh cao đẹp này”.  

Thầy Nguyên Giác còn nói thêm trong phòng nghỉ của Ôn, 
trên tường hai bên đầu võng, Ôn treo một bên câu Hằng nhẫn 
nhục, một bên treo Thường tinh tấn và nơi thờ kính của Ôn 
thiết trí chữ XẢ.  

Trong lúc Thầy nắm tay Ôn, Thầy nghĩ đến đạo hạnh đức độ 
của Ôn nhất là hạnh tu “XẢ” và Thầy cũng quán chữ xả và 
mong rằng Ôn cũng xả bỏ báo thân một cách nhẹ nhàng để về 
đất Phật. Và như vậy đúng vào lúc 6 giờ 35 phút ngày 11 tháng 
5 năm Ất Dậu tức ngày 17 tháng 6 năm 2005 Ôn đã xả bỏ báo 
thân sau khi hắt nhẹ hơi thở cuối cùng.  

Ôn luôn luôn thể hiện đức từ, bi, hỷ, xả đối với những người 
chung quanh khi tiếp xúc với họ, lúc nào cũng vui vẻ đối với 
mọi người. Hạnh của Ôn là hạnh Phật hoan hỷ và Ôn là hoan 
hỷ của Như lai, cho nên ai gặp Ôn rồi đều không thể quên và 
mãi mãi nhớ Ôn.  
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Cuộc đời là vô thường, cho nên ngay cả đức Phật cũng phải 
nhập Diệt để chúng sanh hiểu được chân lý “Sinh-lão-bệnh-
tử” mà tu. Tuy chúng con biết thế, nhưng khi hay tin Ôn qua 
đời chúng con cũng bàng hoàng nuối tiếc, chúng con đã mất đi 
một vị Thầy chân tu khả kính và Phật pháp cũng mất đi một 
nhân tài đạo đức. Chính sự ra đi của Ôn cũng đã dạy cho 
chúng con được ý nghĩa về vô thường, và nhất là chúng con 
hiểu được thấm thía thế nào mới được gọi là An nhiên thị tịch 
cho đúng.  

Cảm động và quý mến Ôn, Hòa Thượng Thích Trí Quang ở 
Tu viện Quảng Hương Già Lam Sàigòn đã làm bốn câu kệ gởi 
ra Nha Trang viếng Ôn và ca ngợi Ôn như sau: 

Phụng cúng chúng Trung Tôn  
Thiện thuận giải thoát giới  
Bệnh tử bất khổ thân 
Thị thắng Dị thục tướng.  

Một lần nữa con hướng về ngôi bảo tháp Ôn để đảnh lễ và 
tưởng nhớ Ôn.  

Nam mô Tiếp dẫn Đạo sư A-di-đà Phật.  

Sàigòn ngày thứ năm Tuần thứ hai cúng Ôn.  

Lê Ngọc 



 

 

  

 

 



MÂY TRẮNG VẪN BAY 
 

THÍCH THIỆN ĐẠO  

ính lạy Giác linh Thầy! 

Ngày xưa, con là một học Tăng bé nhỏ, ngu ngơ dưới 
mái trường Phật học viện Hải Đức–Nha Trang. Cũng 

như bao anh em học Tăng khác, chúng con đã nhận được ân 
đức giáo dưỡng của Thầy bằng sự hy sinh thầm lặng cao cả. 
Thầy đã không quản thành bại, không nại khen chê, đã quyết 
tâm dấn thân vào con đường kinh tế tài chánh để có điều kiện 
nuôi dưỡng chúng con. Bằng pháp môn phương tiện, Thầy đã 
trưởng dưỡng tâm hồn chúng con bằng hương vị của “Xì Dầu 
Lá Bồ-đề”, bằng sự trong sạch của “Thuốc Tẩy Phiền Não”, 
bằng ánh sáng của “Đèn Giác Ngộ”, bằng sự thanh khiết của 
“Hương Trầm Giải Thoát”.  

Ngay từ buổi ban đầu, Thầy đã khai tâm chúng con bằng 
pháp môn bất nhị. Chân không ngoài huyễn, thật nằm sâu 
trong giả, phiền não nuôi lớn Bồ-đề, chúng sanh là thiện tri 
thức của ba đời chư Phật. Thầy không chỉ dạy chúng con bằng 
ngôn ngữ, mà sâu sắc hơn nữa, Thầy đã dạy chúng con bằng 
thân giáo và hạnh giáo. Trí Thầy sáng tựa trăng rằm dịu ngọt, 

K 
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tâm Thầy bao la như bầu thái hư và nguyện lực của Thầy sắt 
son như kim cương bất hoại. Thầy không màng danh vị, nhưng 
chỗ đứng của Thầy rất cao trong lòng chúng con. Đối với anh 
em học Tăng, Thầy vừa là Thầy, vừa là Đồng sự, là bạn, là anh, 
là cha, là người luôn luôn có mặt với anh em trong mọi cảnh 
ngộ vui buồn thuận nghịch.  

Rồi cuộc thế nhiêu khê, dòng đời biến đổi, Thầy cũng lênh 
đênh theo ghềnh thác vô thường. Và cũng từ đó, thân Thầy là 
thân kim sắc, trí Thầy trí kim cương, tâm hồn Thầy sâu thẳm 
như đại dương và lung linh tựa ngàn sao lấp lánh. Thầy thường 
nhắc nhở chúng con trong khi chuyện trò thư giãn: “Vạn pháp 
đều vô thường biến dịch, nhưng chỉ có luật bất dịch thì không bao giờ 
thay đổi.” Bây giờ, định luật khắc nghiệt đó đã chứng nghiệm 
trên sắc thân tứ đại của Thầy. Thật oái oăm thay! 

Thế rồi, cái gì đến đã đến. Tấm thân chở pháp đã mỏi mòn, 
Thầy đã an nhiên thị tịch trong tư thế Niết-bàn của chư Phật 
ba đời, và nụ cười hoan hỷ luôn rạng rỡ, trên môi của bậc Xuất 
Trần Thượng Sĩ. “Diệt mà không diệt, đi mà không mất, chết mà 
vẫn sống mãi...” Đó là những gì Thầy đã thể chứng, đã thể hiện 
giữa sắc và không, giữa còn và mất, giữa khứ lai nhậm vận.  

Kính bạch Thầy! 

Có người nói: “Giờ phút xả báo thân là giờ phút vinh quang nhất 
của một bậc Xuất Trần Thượng Sĩ.” 

Con xin mượn nói trên đây để cung kính dâng lên vị Tôn Sư 
vô vàn Tôn kính, nhưng cũng vô vàn gần gũi trong tâm hồn 
ngu ngơ của con trước giờ phút ngàn trùng này.  
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Kính mong Thầy thùy từ ai chứng! 

“Rồi chợt tâm hồn con xót xa  
Người đi về cõi Phật Di Đà  
Hoa sen rộ nở mừng vô thượng 
Quả chứng, Thiền Tăng hát đạo ca.”  

Pháp Tử Thích Thiện Đạo 



NGƯỜI THỪA HÀNH DI CHÚC  
 

THÍCH NHƯ GIÁO 

êm hôm ấy, cảnh vật ở thị trấn Câu-thi-la tại xứ Ấn Độ 
hoàn toàn tĩnh mịch, trong rừng Sa-la song thọ bóng tối 

đang lặng lẽ buông thả một trò chơi nào đó như xua đuổi mọi 
âm thanh của ban ngày, chỉ còn nghe tiếng trùng dế nỉ non, 
tiếng cựa mình của hoa cỏ, và tiếng của Người xa ta: “Này các 
Tỳ-kheo, sau khi Ta diệt độ, các thầy phải trân trọng tôn kính tịnh 
giới, như mù tối mà được mắt sáng, nghèo nàn mà được vàng ngọc. 
Phải biết tịnh giới là đức thầy cao cả của các thầy. Nếu Ta ở đời 
cũng không khác gì tịnh giới ấy.” Lời dạy của người Cha già ba cõi 
dần dần chìm khuất vào cõi vô cùng.  

Rồi Hoàn vũ cứ xoay vòng, vạn vật sinh thành lại suy hủy 
theo một nguyên lý trật tự hữu hình thì hữu hoại. Song, những 
gì vô hình vẫn tồn tại trong một thế giới tịch nhiên bất động; 
lời lẽ kia lại xuyên chấp thời gian, vang vọng đâu đó từ trang 
tôn kinh, do những tâm hồn chí thiện tụng đọc nơi Pháp 
đường Già-lam cổ tự, nơi chánh điện ngôi Phạm vũ rực rỡ của 
thời đại, bằng ngôn ngữ phương Bắc, phương Nam, trong ngày 

Đ 
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Trưởng tịnh không trăng với sự hòa hợp và thanh tịnh của 
Tăng- già. Nhưng rồi cũng bẵng đi vào những ngày thường 
nhật.  

Song, lời dạy kia không còn văng vẳng bằng ngôn ngữ văn từ 
nữa mà nó định hình hiện thể qua hành động, nếu ai đó bắt 
gặp dáng dấp một nhà Sư khoác chiếc y theo truyền thống 
nguyên thủy, hành cước với đôi dép cao su trên ba mươi năm, 
sinh hoạt trong căn phòng đơn sơ: chiếc giường cao không quá 
tám tấc, cái bàn gỗ mộc mạc là phương tiện với ngày hai buổi 
phiên dịch kinh luật, tại Thiện xứ Long Sơn Nha Trang.  

Động lòng trắc ẩn trước sự đi xuống của con người, giềng mối 
Tăng-già lung lay đến tận gốc rễ, xã hội tập tục thay đổi biến 
chất, Sư đã thừa hành di chúc Như lai: “treo mặt trời giới giữa hư 
không, dựng lại chánh pháp trong thời mạt vận”, tùy duyên linh 
hoạt “khai”, “giá” sao cho đời mình không đánh mất phẩm 
cách của Tỳ-kheo như “liên hoa bất trước thuỷ”, tạo thành trì 
bảo vệ cộng đồng Tăng lữ; tinh chuyên chuyển ngữ Tạng luật, 
ngõ hầu cho hậu thế nghiên tầm giới học, để gìn giữ đời sống 
bản thể Bí-sô Tăng.  

Một đời Sư tận tụy vun trồng những hạt giống Thánh chủng, 
lập giới trường tuyển người làm Phật. Và biết bản hoài của đức 
Thích Tôn tâm truyền mình đã thực thi được phần nào nên 
nhẹ nhàng ra đi, để lại một nụ cười trong cõi vô thường.  

Khể thủ kính bút, ngưỡng mong Giác linh Ôn chứng giám  

Tỳ Kheo Thích Như Giáo 

Nha Trang–Long Sơn tự 
 



THEO DÒNG TƯỞNG NHỚ 
 

BẢO QUANG 

on không chính thức lạy Thầy làm Y Chỉ Sư, nhưng 
trong thâm tâm con đã tôn Thầy làm Y Chỉ Sư ngay 

trong những năm đầu gặp gỡ, không một lạy bên ngoài cho 
Thầy thấy, nhưng vạn lần tôn kính trong tâm.  

Khi được biết thầy lâm bệnh hiểm nghèo đã đến giai đoạn 3, 
con cảm thấy chới với. Con mong rằng bác sĩ đã chẩn đoán sai, 
dụng cụ y khoa thiếu chuẩn xác. Trường hợp này rất có thể xảy 
ra, vì nước Mỹ là nước tiên tiến nhất thế giới mà vẫn có những 
ca chẩn đoán sai huống là Việt Nam mình! Tại sao đến giai 
đoạn 3 mới phát hiện? Nhưng rồi “cái gì cũng có thể xảy ra” 
đúng như lời thầy thường dạy. Căn bệnh của thầy đã đến giai 
đoạn 3 thật sự rồi. Sức khỏe của thầy mỗi ngày mỗi giảm sút, 
con vô cùng lo âu, liệu thầy có đủ định lực để tự chủ vượt 
thắng cơn đau đớn quằn quại trong những giờ phút chót khi 
căn bệnh quái ác này (ung thư gan đa ổ) phát tác hay không. 
Con không có cơ duyên như những anh em khác của con là 
được hầu cận chăm sóc thầy trong những ngày thầy ngọa bệnh, 
con chỉ biết cầu nguyện trong những buổi công phu và khi nhớ 
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nghĩ đến thầy.  

Khi con biết nghĩ đến đạo pháp, con luôn mong ước khát 
khao được gặp một chân tăng thần tượng để quay về nương 
tựa. Con đã từng sống và học tập với nhiều vị thầy. Con đã 
từng nghe tiếng tăm của những bậc chân tăng thạc đức, có 
những vị học vị tột đỉnh, bằng cấp đầy rương. Nhưng đối với 
những vị ấy quá cao, quá xa con không với tới được, đành 
“kính nhi viễn chi”.  

Khi vào đến Nha Trang năm 1964 theo kế hoạch luân chuyển 
PHV, con được gặp thầy, và những tháng năm được thầy dẫn 
dắt tu học, công tác, rèn luyện thân thể, con nhận ra ở thầy một 
phong cách đặc biệt, một mẫu thầy tu lý tưởng. Thầy có nhiều 
tài năng, có đa phương tiện từ cách điều chúng tu học, giảng 
dạy, kể chuyện cho đến sản xuất kinh doanh. Thầy đầy lòng bi 
mẫn, nhiệt tâm, tận tình, mẫu mực, giản dị, nghiêm túc, uyển 
chuyển, hài hòa, nghiêm minh, kiên quyết, tâm lý, hoan hỷ, (có 
cả độc đoán nữa)... Tất cả những đức tánh đó, nếu ở một vị 
thầy nào khác thì chúng sẽ phát triển một chiều theo nhóm 
cùng tính chất, nhưng ở thầy thì chúng lại kết hợp nhuần 
nhuyễn, rồi tùy theo trường hợp, đối tượng, thời gian mà thầy 
xử lý việc nào ra việc đó rành mạch phân minh, nhờ nương vào 
uy lực của thầy mà ban lãnh chúng thời đó, thời điểm mà số 
tăng sinh lên mấy trăm, điều hành công việc nhẹ nhàng một 
cách trôi chảy. Con vô cùng kính ngưỡng tôn thầy lên hàng 
chân tăng thần tượng.  

Hồi đó tăng sinh đủ mọi thành phần, đủ mọi trình độ, đủ mọi 
nơi chốn tựu về và hầu hết là ở lứa tuổi tràn đầy sức sống, ưa 
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quậy phá, nổi chướng, bướng bỉnh nói chung là các chứng bịnh 
về tâm, sinh lý. Thầy có rất nhiều phương thang trị liệu rất 
công hiệu, trừ một số bệnh trầm kha, tiêm nhiễm quá nặng như 
con sau này.  

Bệnh của con thì mới phát về sau, khi thầy bị quản phế nên 
thiếu thầy chạy chữa. Khi thầy được tự do thì bệnh con đã 
nhập tim rồi, không còn cơ hội cứu khỏi, tuy nhiên, thầy vẫn 
đổ cho con liều thuốc hồi sinh cuối cùng, mà oái oăm thay, khi 
đó con ưa “chết” hơn là thích “sống”. Nên con lắc đầu, ngậm 
miệng, thầy đành thúc thủ. Con xin sám hối vì đã phụ tình 
thầy lúc đó.  

Thầy kể chuyện rất hấp dẫn, cũng chỉ nhằm mục đích trị liệu. 
Những mẫu chuyện thầy kể ngắn gọn, sinh động thầy rút ra từ 
luật tạng. Từ trong kinh nghiệm đời sống đạo, từ những mẩu 
đối thoại luận bàn của các vị cao tăng đương thời. Thầy lồng 
ghép, kết nối vào trong những bài giáo khoa mà thầy đang dạy, 
làm cho bài học dễ hiểu dễ ghi nhớ.  

Thầy còn có tài điều hành sản xuất kinh doanh. Thuở đó, 
một ông thầy tu mà đi làm việc kinh doanh thì quả là hiếm có! 
hiếm có trong ý nghĩa công khai minh bạch, đối mặt với 
thương trường thực sự, chứ không phải kinh doanh gián tiếp 
như ta thường thấy bây giờ. Với một thị trường tự do, cạnh 
tranh không khoan nhượng, trải bao hiểm nguy, có lúc đe dọa 
đến tính mạng, thế mà thầy khéo léo lèo lái cơ sở sản xuất đứng 
vững, ngày càng phát triển, duy trì nguồn tài chánh chủ yếu 
nuôi tăng chúng tu học, hoàn toàn không thủ lợi. Đây là điểm 
son đậm nét trong cuộc đời tu hành xả kỷ vị tha của thầy. Thầy 



196 | NHIỀU TÁC GIẢ - HOA ĐÀM kết tập 

 

nắm tài chính trong tay, có quyền chi dụng để cải thiện đời 
sống cá nhân, hưởng thụ những tiện nghi vật chất. Nhưng thầy 
không làm chuyện đó, vẫn sống đơn giản như bao thầy tu đơn 
giản khác. Cho đến khi rời nhiệm sở, bàn tay thầy vẫn sạch, 
không sở hữu bất cứ tài sản nào hết dù là rất nhỏ. Rất hiếm 
người làm được chuyện đó! 

Thầy còn có một khả năng đặc biệt là cùng một thời gian mà 
đảm nhận nhiều chức vụ trọng đại, không phải là chức vụ 
tượng trưng, không phải là gán vào từ cấp trên cho có vẻ có tổ 
chức, có bề thế, đủ bàn ghế, chén đĩa, mà thực sự làm việc theo 
chương trình kế hoạch hẳn hoi. Đó là giám đốc cơ sở sản xuất 
Vị trai lá Bồ-đề, giám học PHV trung phần Hải Đức Nha Trang 
(sau là Phó viện trưởng Viện cao đẳng Phật học Hải Đức Nha 
Trang). Vụ trưởng Vụ Phật học GHPGVNTN, Phó đại diện 
GHPGVNTN miền Khuông Việt mà nói theo cách nói bây giờ 
thì nhiệm vụ nào cũng hoàn thành xuất sắc.  

Riêng đối với con, tuy con đã phụ lòng thầy khi từ chối liều 
thuốc hồi sinh sau cùng của thầy, nhưng thầy vẫn còn quan 
tâm, thỉnh thoảng cho người đến khuyên con uống thuốc. Có 
một lần, không biết có phải là sứ giả của thầy hay không, có 
một nữ phật tử đến gõ cửa nhà con. Con hơi ngỡ ngàng, bởi vì 
trông cô ta quen quen, thoạt đầu, nhớ là không gặp ở đâu. Hồi 
lâu mới nhớ là gặp cô ta trên PHV Hải Đức một vài lần gì đó. 
Một hôm nọ, khi con còn ở trên viện nhân ghé xuống nhà bếp 
uống nước, định đi vòng lên ngã chánh điện về phòng, khi đi 
ngang qua phòng ăn ở gần nhà bếp thì con thấy một người đàn 
bà còn trẻ mang kính ngồi đó. Theo phép lịch sự, con chắp tay 
chào, rồi hỏi? “Cô cần gặp ai”, cô ta nói “con muốn hỏi đạo”. 
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Con hơi lúng túng, nhưng sực nhớ ra thầy Nhuận Thông–Nam 
Dược (hồi đó thầy Nhuận Thông ngoài việc tìm thuốc nam 
chữa bệnh cho nhiều người, còn có biệt tài Thuyết Pháp “bỏ 
túi” cho Phật Tử). Con yên tâm mời cô ta ngồi đợi và hứa sẽ có 
người đến tiếp cô. Con đi tìm thầy Nhuận Thông và đưa đến 
giới thiệu với cô ta. Tới đây là con hết trách nhiệm, và từ đó về 
sau cũng có lần gặp lại cô ta nhưng chào thoáng qua rồi thôi 
chứ chưa một lần tiếp chuyện. Từ khi gặp cô ta trên viện cho 
đến lúc gặp lại ở nhà, thời gian trên 10 năm. Lần này thì cô 
không hỏi đạo nữa mà cô hỏi mượn kinh Kim Cang. Con 
không có bản việt dịch mà chỉ có bản kinh Ngọc do Phạm 
Thiên Thư thi hóa. Con cho cô ta mượn quyển đó, khoảng một 
tuần lễ sau, cô ta đến trả kinh và tặng cho con một lần bốn bài 
thơ sáng tác trong vòng một tuần, có đề ngày tháng hẳn hoi. 
Bốn bài thơ này con đã đọc cho thầy nghe. Thầy bảo con chép 
ra và đeo vào nơi cổ để ghi nhớ. Con không làm chuyện đó mà 
thỉnh thoảng có đem ra đọc lại. Nhân đây con xin chép bài tiêu 
biểu, bài số 1 để cảm tạ ơn thầy và vị sứ giả của thầy: 

NHẮN NHỦ 

Tôi xin hoàn lại quyển kinh thơ,  
Xin nhủ đôi lời chớ bỏ lơ, 
Cõi tạm tự mình gây khổ lụy, 
Mong thầy mau giải nghiệp trần nhơ! 

Những đứa con phàm dễ tạo thay  
Làm nên con Phật mới là hay,  
Đã mang triền phược nào ai biết,  
Lăn lộn luân trầm cảnh thật gay! 
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Muối mặn gừng cay chẳng biết sao,  
Không tin ai nói thử nếm vào, 
Ăn rồi mới nhận–à ra thế!!!  
Chẳng ngọt ngào chi, tiền trả cao! 

Trả đâu một lúc đã là xong!  
Vừa trả vừa ăn, đâu trả không! 
Như vậy nợ hoài không rảnh đặng,  
Đừng ăn không trả mới là thông! 
(HUYỀN PHƯƠNG ANH 23. OCT. 1985) 

Con nhớ một lần, khi chứng nghĩa bản dịch Kinh Đại Bát 
Nhã Ba La Mật Đa, tới đoạn nói về phá chấp, thầy dừng lại bảo 
con, khi nào thong thả viết một bài về tinh thần phá chấp. Con 
thưa thầy là con viết không nổi, bởi vì con quá nhiều vướng 
mắc, nên thay vì viết bài phá chấp, con sẽ đọc cho thầy nghe 
một bài thơ ngắn về vướng mắc. Sau khi chứng nghĩa xong, 
thầy bảo con đọc. (Thường thường thì con cùng đi chứng 
nghĩa với thầy Giác Tuệ, vì hai người cùng dịch lại Bộ Bát Nhã, 
dựa vào bản dịch của Hòa Thượng Trí Nghiêm như thầy đã chỉ 
định. Nhưng hôm đó thầy Giác Tuệ bận không đi). Con thưa 
với thầy là trước khi đọc, con xin được trình bày lý do sáng tác, 
thầy đồng ý.  

Con kể: Con có quen với một nữ Phật tử, khi được tin cô ta 
nhập viện, con vào thăm. Đúng ngày lúc con đến nơi thì cô ta 
đang lên cơn sốt mà người chăm sóc bệnh thì đi đâu không 
thấy. Con quýnh quáng không biết xử lý thế nào cả. Con nhìn 
những người xung quanh như kêu cứu, nhưng ai cũng đưa mắt 
nhìn con như thách đố, như diễu cợt. Con đành ngồi cầu 
nguyện. Một lát sau thì cảm thấy mình thừa thãi, vô dụng nên 
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con lẳng lặng ra về. Nhân đó, con làm bài thơ này: 

VƯỚNG MẮC 

Người sốt li bì nằm co mình bất động,  
Tôi nóng lòng thấp thỏm lo âu, 
Một khoảng không gian trong gang tấc,  
Một bức tường dư luận quá dày cao, 
Tôi lượng sức mình yếu đuối biết làm sao, 
Vượt qua được để chăm sóc người thân trong cơn đau vất vả, 
Từ bi đâu? Phương tiện đâu? Ôi! những danh từ cao cả, 
Kẻ phàm này đành thúc thủ chịu thua,  
Những nụ cười, những ánh mắt bói xoi,  
Đang mai mỉa, đang rập rình sẵn đó,  
Phật thì biết tấm lòng con sáng tỏ, 
Còn thế nhân, ai là người biết gạn đục khơi trong, 
Đành ra về mà chua xót trong lòng, 
Bỏ mặc đó một người thân đang lên cơn sốt! 

Dạ, bạch thầy, hết! Thầy mỉm cười nhẹ nhàng bảo: “Bảo 
Quang chỉ cần đặt tay lên trán người bệnh, kéo chăn đắp lại và nếu 
cần, gọi y tá rồi ra về. Đừng làm thơ!”, “dạ, bạch thầy khó quá!” thầy 
lại cười. Con chỉ bắt kịp ở thầy làm thơ dễ dãi, không mài giũa, 
trau chuốt, không ẩn ngữ trừu tượng... Nên con có làm bài thơ 
nào cũng chỉ đọc cho thầy nghe. Vì nếu đọc cho người khác 
nghe sợ họ chê là thơ “con cóc”.  

Lại một hôm, con đến xin thầy nghỉ dạy tại Trường trung cấp 
Phật học để vào Sài Gòn làm một công tác phật sự khác thích 
hợp hơn. Thầy hoan hỷ chấp thuận. Thầy dạy: “Đã là Phật sự 
thì làm ở đâu cũng được. Chỗ nào cần thì đến.” Rồi bất chợt thầy 
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hỏi: “Tại sao Bảo Quang không thích dạy nữa?”–“Dạ, bạch thầy, 
thứ nhất là lớp lớn tuổi phải nhường chỗ cho tuổi trẻ để họ có thể tự 
phát huy khả năng của mình. Tài trẻ Khánh Hòa rất nhiều. Thứ hai 
là con đã nói khá nhiều rồi mà bản thân chưa làm được gì hết, đó là 
một lỗ hổng lớn. Con cần có thời gian để soát xét lại mình, bồi dưỡng 
nội lực. Thứ ba là con muốn làm một việc chuyên biệt hợp với sở 
thích. Con không có khả năng làm nhiều việc.” Nghỉ một lát con 
thưa tiếp: Bạch thầy, để làm sáng tỏ thêm việc con vừa trình 
bày với thầy, con xin được hầu thầy một bài thơ con làm khi 
con mới vào lại chùa Cát. Duyên khởi thế này: Một hôm có 
người ăn xin vào chùa xin ăn. Nhằm lúc chùa đã dùng trưa 
xong, cửa nhà bếp đã chốt lại. Ông ta gặp con và ngửa tay xin 
tiền. Con thọc tay vào túi lục lạo nhưng toàn là giấy vụn linh 
tinh, không còn đồng nào. Như vậy là cả hai người, người định 
cho và kẻ hi vọng nhận được, đều thất vọng. Nhân đó con nghĩ 
mình và ông ta, về phương diện xin ăn thì chẳng khác gì nhau. 
Con không có gì để cho ông ta vì cả hai cũng đều là ăn xin. Nếu 
con có sẵn vài ba nghìn đồng trong túi, móc đưa cho ông ta, đó 
cũng chỉ là cử chỉ san sẻ giữa người ăn xin được nhiều hơn và 
người ăn xin còn thiếu mà thôi. Vì vậy, con làm bài thơ này: 

TÔI LÀ AI 

Tôi là kẻ ăn xin truyền thống,  
Không ngửa tay và chẳng mở lời,  
Tôi âm thầm nhận của khắp nơi, 
Từ thành thị đến chốn bùn lầy nước đọng,  
Tôi sống nhờ vào mồ hôi lao động, 
Tôi sống nhờ vào trí óc nhọc nhằn, 
Tôi sống nhờ vào cả những sự khó khăn,  
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Của những kẻ buôn bưng bán gánh, 
Vậy có gì đâu mà tôi sanh kiêu hãnh,  
Có gì đâu mà tôi phô vẻ giàu sang, 
Tôi quên mình một kiếp sống lang thang,  
Không nhà cửa không bạc tiền dính túi,  
Đáng lẽ phải ẩn mình nơi đầu non gác núi,  
Lại phây phây sống giữa thị thành, 
Còn đặt bày lắm chuyện chấp tranh,  
Ôm bản ngã phô trương thanh thế,  
Tội của tôi chất chồng không xiết kể, 
Mà dửng dưng tưởng là chuyện tự nhiên,  
Tôi ba hoa giảng dạy đạo Thánh hiền,  
Mà thực chất chưa từng thực tập,  
Chuyện của tôi hằng ngày tràn ngập,  
Hết đàm thiên đến luận địa oang oang,  
Tôi là ai đang sống giữa trần gian, 
Là kẻ ăn xin quên đi cội gốc! 

Bạch thầy hết! thầy gục gặc đầu, không phát biểu.  

Một thời gian ngắn sau khi thỉnh ý thầy và đọc bài thơ đó cho 
thầy nghe thì con rời Nha Trang. Khi đó có một vài anh em 
hiểu lầm con, nhưng không sao vì đã có thầy chứng tri rồi.  

Tối 11 tháng 5/ Ất Dậu, con đi về Nha Trang dự định thăm 
thầy lần cuối và xin sám hối những điều mà con đã làm cho 
thầy không hài lòng. Có những việc con làm, con linh cảm là 
thầy không vui mà thầy không nói với con, con cũng không 
thưa với thầy vì sao con phải làm như vậy. Chắc thầy thông 
cảm nên bỏ qua, lại có việc con trình thầy, tuy thầy không 
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đồng ý vì thầy lo cho con có thể phạm sai lầm, nhưng để chứng 
tỏ mình (bản ngã, tự ái) con đã không nghe lời thầy. Con 
không về kịp để dâng lên thầy lời sám hối, vì lúc thầy tịch thì 
con mới lên xe, con rất hối tiếc là con không có phúc duyên 
được ngồi bên thầy cùng với anh em hộ niệm, cung tiễn thầy 
lúc thầy ra đi. Vì đó là giây phút thiêng liêng nhất, quan trọng 
nhất. Còn tất cả những thủ tục truyền thống sau đó chỉ mang 
tính chất hình thức nghi lễ mà thôi. Được anh em thuật lại tình 
trạng tinh thần của thầy trong những ngày giờ cuối, con vô 
cùng phấn chấn, vui mừng. Thầy chủ động chuẩn bị chuyến đi 
“qua bờ kia” vô cùng tỉnh táo, không có một động thái nào tỏ 
ra đau đớn khó chịu. Tắm rửa, thay đồ, dặn dò hậu sự, rồi nằm 
theo dáng đức Phật Niết-bàn, an tường ra đi.  

Thầy đã làm sáng tỏ ý nghĩa lời dạy trong luận Đại Trí Độ: 
“Người trì giới khi lâm chung, dù có gió đao cắt thân, gân mật đoạn 
tuyệt, tự biết mình trì giới thanh tịnh thì tâm không sợ hãi, như kệ nói: 

Trong bệnh rất dữ, Giới là thuốc hay Trong sợ hãi lớn Giới là bảo 
hộ Trong chết tối tăm Giới là đèn sáng Trong chỗ đường ác Giới là 
cầu đò 

Trong nước biển chết Giới là thuyền lớn.” 
(Luận Đại Trí Độ chương 21, quyển 13, Hòa Thượng. Thích Thiện Siêu 

dịch) 

Kính Lạy Bậc Chân Tăng Trọn Đời Quy Ngưỡng 

Con, Bảo Quang 





BÀI HỌC VỠ LÒNG 
 

NGUYÊN AN 

ào những ngày cuối của tháng Ca-đề năm 2003, khí trời 
mát mẻ, sau một chuyến du ngoạn trở về, tôi gặp thầy 

Minh Thông tại sân trường TCPH Khánh Hòa. Sau khi tôi 
chào Thầy xong, Thầy hỏi tôi: 

- Ông Sư (bí danh của tôi), ông có thể làm thị giả cho Ôn 
được không? Tôi đáp: 

- Dạ được, nhưng con không biết Ôn có chịu không? Thầy 
nói: 

- Ôn chấm ông rồi. Ôn bảo tôi hỏi thử xem Nguyên An có 
chịu không? 

- Nam Mô Phật, bạch Thầy! Diễm phúc cho con quá đi chớ.  

Sau khi hàn huyên tâm sự với thầy xong, tôi liền vào hầu 
chuyện với Ôn. Nằm trên võng đong đưa, tay lần tràng hạt, 
nghe tiếng dép sột soạt, Ôn liền hỏi: 

- Ai đó? Tôi đáp: 
- Nam mô Phật, dạ con.  

Dường như Ôn biết mà vẫn hỏi: 

V 
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- Nguyên An vô đây có chuyện gì không? 

- Dạ có.  

- Chuyện gì? 

- Dạ, con nghe thầy Minh Thông nói là Ôn kêu con vào đây ở 
để phụ giúp việc cho Ôn, có phải vậy không? 

Ôn đáp: 
- Ừ, ở đây phụ giúp tôi làm một vài công việc lặt vặt... , nghỉ 

một chút rồi Ôn lại nói: Nhưng nhớ là “giờ nào việc nấy, vật 
nào chỗ ấy!”, bằng một giọng điệu nhẹ nhàng nhưng không 
kém phần cứng rắn.  

Nghe Ôn dạy xong, lòng tôi cảm thấy sung sướng nhưng hơi 
run một chút, vì tánh tôi thì hay cẩu thả, không biết mình có 
làm được như lời Ôn dạy hay không, tôi vẫn liều đáp: 

- Dạ! Con sẽ vô phụ giúp Ôn.  

Sau đó một tuần, tôi dọn đồ vào trong một căn phòng cạnh 
phòng Ôn. Ở với Ôn tôi mới biết: Ôn nói sao là làm vậy, không 
bao giờ Ôn làm trái với thời khóa biểu của mình đã đề ra.  

Làm việc chung với Ôn, mấy huynh đệ chúng tôi còn nhuốm 
mùi quan liêu, nên thường hay đến trễ để Ôn chờ. Trong 
những lúc như vậy, Ôn chỉ la nhẹ nhưng rất đau: 

- Giờ nào thì phải việc nấy, trước một phút không phải là giờ, 
mà sau một phút cũng không phải là giờ, phải tập cho quen...  

Hôm ấy, trời lất phất mưa, thấy Ôn vui vui, tôi mới ba hoa 
chích chòe: 

- Mô Phật bạch Ôn! Ôn sống quá khắc với chính mình như 
thế này, nếu lỡ chiến tranh xảy ra lần nữa, con nghĩ chắc Ôn 
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sống không được quá! 

Nghe tôi nói vậy, ngồi trên chiếc xích đu, đưa tới đưa lui, Ôn 
mỉm cười nói: 

- Tuỳ duyên! Phải tự khắc với chính mình.  

Vừa lúc đó, có mấy Phật tử ở dưới phố lên thăm Ôn. Đứng 
sau chiếc xích đu của Ôn, tôi lại được nghe Ôn dạy cho mấy 
Phật tử, tuy ngắn gọn song rất hàm xúc: 

“Quí Phật tử là những vị hộ pháp, mình hộ trì Tam Bảo bên ngoài, 
song không được quên hộ trì Tam Bảo bên trong chính mình.  

Ôn chưa kịp nói tiếp, thì có một Phật tử nóng lòng liền hỏi: 
- A Di Đà Phật, bạch Ôn! Chúng con phải hộ trì Tam Bảo bên 

trong chính mình như thế nào? 

- Tay phe phảy quạt, Ôn đáp: 
- Khi hít vào thì nhớ niệm Nam Mô, mà thở ra thì niệm A Di Đà 

Phật; hoặc khi bước đi thì mỗi bước chân niệm mỗi chữ, như bước 
chân phải thì niệm Nam, bước chân trái kế tiếp thì niệm Mô... với 
tâm nhẹ nhàng thoải mái, ghi nhận rõ ràng, đừng cho xao lãng. Mình 
còn thở giờ nào thì phải niệm Phật giờ đó, già chết nó đến liền liền, cố 
gắng hoà nhịp hơi thở theo câu niệm Phật. Đang khi quí bác niệm 
Phật với tâm chân thật, định tĩnh, sáng suốt như vậy, thì tự thân của 
quí bác tự nhiên thành tựu đầy đủ Tam học (giới-định-tuệ), thân tâm 
thư thái, nhẹ nhàn an lành. Đây là cách hộ trì tự tánh Tam Bảo của 
chính mình, và cũng là nhân sanh Tịnh Độ.” 

Nghe Ôn dạy xong, mấy Phật tử bái chào Ôn ra về, trong lòng 
dường như vô cùng vui sướng. Lúc đó, nhất là tôi, tôi sung 
sướng còn hơn kẻ đang chết khát vớ được một ngụm nước suối 
trong mát, thật không sao diễn tả được.  
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Trên đây là bài học đầu tiên mà tôi đã nghe được từ Ôn, thật 
là ấn tượng, không sao tôi quên được. Song, cho đến bây giờ, 
tôi vẫn chưa làm được trọn vẹn như lời Ôn dạy. Ôn thì tuỳ 
duyên, còn tôi thì tuỳ nghiệp.  

Long Sơn, ngày Trưởng tịnh Kính lạy giác linh Ôn thùy từ gia 
hộ 

Kẻ Cùng Tử Nguyên An 



CHUYỆN PHIẾM GIỮA GIỜ 
 

QUẢNG HẠNH 

ứ giữa giờ giải lao việc đọc kinh, chứng nghĩa của Ôn và 
chúng tôi là có chương trình thời sự cập nhật trong tuần 

được kể ra. Còn không thì ai có chuyện tiếu lâm nào có tính 
cách giáo dục hay biếm nhẽ cũng kể ra cho vui...  

Trong lòng tôi đang chờ thì Ôn cầm cái quạt phe phẩy vài cái 
rồi chỉ về phía tôi nói: Ông!  

- Tui nghe Ông có nhiều chuyện hấp dẫn lắm phải không? 
Hãy thử kể nghe coi Vậy là Ôn đã rà trúng đài. Ôn vừa nói 
xong, cộng thêm các anh em cùng làm chung việc đúp lô vào 
nên tôi liền thưa: 

- Thưa Ôn! Con là tay hay nhiều chuyện, chuyện của con hơi 
trần tục một tí. Tôi định tiếp thì Ôn cắt ngang, nói: 

- Vậy chớ Ông không nghe câu: “Y nghĩa bất y ngữ” hay sao?! 
Tôi thưa: 

- Dạ, con có nghe chứ Ôn.  

- Đã nghe sao không kể. Ôn nói.  

Thế là tôi bắt đầu kể. Chuyện tôi kể có tựa đề Tránh đâu cho 

C 
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khỏi nắng.  

“Với lòng nhiệt huyết với tâm nguyện muốn báo ân đã được 
nuôi dưỡng từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, nên khi vừa 
mới tốt nghiệp xong, thầy Huệ Chơn liền xin đảm trách một 
Phật sự tương đối quan trọng. Bất cứ công việc nào, thầy đều 
hòan thành với tinh thần hỷ xả. Điều đặt biệt ở nơi thầy là đối 
với bạn bè hay những đàn em, thầy luôn luôn cố tìm cách hòa 
đồng, vui vẻ, không phân biệt.  

Vừa mới nhập cuộc mà thấy công việc Phật sự suông sẻ và trôi 
chảy như thế, thầy mừng thầm... Nào ngờ đâu, sau lưng sự 
suông sẻ đó, nó ngấm ngầm bao nhiêu điều thị phi, ngờ vực, 
ganh tỵ, bao phủ lên tâm nguyện năng nỗ non trẻ của thầy.  

Cũng từ hôm ấy, mặt thầy mất đi mùa xuân, lộ ra những sắc 
thái tâm lý phiền não băn khoăn, bó hó, câu có, khó chịu.  

Hình như đó là bước đường cùng đang giũ sổ trong tâm trí 
thầy...  

Thế là thầy mang đãy vào rừng sâu để khỏi phải bận lòng bỡi 
những thị phi đang quấn buộc...  

Cảnh núi rừng bao la cây cối sầm uất, chim chóc hót líu lo, 
suối nước chảy rầm rì róc rách bên khe đá như muốn chia sẻ 
điều gì nơi người lữ khách. Với những cảnh tượng đó, lòng 
thầy như trút đi bao nỗi khổ tâm, thay vào đó là một tâm lý 
thỏai mái, hòa quyện vào khói đá hơi nước, tạo thành một tư 
tưởng phóng khoáng vĩ đại. dưới suối thỉnh thoảng có vài con 
cá ngoi lên đớp mồi, những chiếc lá rơi nhẹ trên mặt nước lờ 
đờ, trôi đi như những chiếc xuồng con không người lái, đang 



210 | NHIỀU TÁC GIẢ - HOA ĐÀM kết tập 

 

trôi dạt về một nơi nào đó không bến đậu.  

Ngồi trên tảng đá, dưới những tàn cây tươi mát cạnh bờ suối, 
thầy nghĩ rằng: ‘Thế là từ dây, ta đã thoát cảnh hồng trần, 
không còn phải chịu cảnh thị phi nữa’. Vừa nghĩ xong thầy cởi 
tung cả xiêm y, để lộ một thân hình trời cho. Hai chân thọc 
ngay xuống nước, thầy đưa hai tay vóc từng bụm nước lên vai 
kỳ cọ thoải mái; nước mát làm tan biến đi bao phiền muộn 
nặng trĩu trong tâm hồn và cái oi bức của nắng hè. Lúc này tâm 
hồn thầy như đang bị cuốn hút bởi không gian nơi đây, thì bất 
chợt trên cành cây bên kia suối, một chú cu cườm nãy giờ đang 
dõi theo từng hành động của thầy, liền cất tiếng gáy: Cục u... u... 
u! Cục u... u... u... ! 

Tiếng gáy của chú cu cườm làm mặt thầy sầm lại và thốt rằng: 
- Khốn nạn! lên tới đây rồi mà không tránh khỏi sự dòm ngó.  

Tiếng trách của thầy khơi dậy tánh tò mò của nhái xanh đang 
nằm trong khe đá dưới chân thầy. Nó liền thò đầu ra và thấy rõ 
nhất. Thấy thế nào mà nó cố phùng cổ kêu: Đeẹp... đeẹp... đeẹp... 
! 

Thầy chưa kịp chuyển tư thế để che bớt cái phù trần căn thì 
chú quạ bay qua trương cổ kêu: To quaá... to quaá... to quaá... ! 

Bay phía trên quạ là chú chèo bẻo, nghe quạ nói thế, nó nhìn 
xuống, thấy chẳng lớn bao nhiêu mà quạ lại khuếch đại nên 
bèn đính chính: Có chút béo mà chọt-chẹt, có chút bẻo mà chọt-
chẹt! 

Cái cảnh bàn tán dị nghị của quạ và chèo bẽo làm cho chú cu 
lửa không ngủ được, nó đành phải cất tiếng gáy dàn xếp: Mày-
coi-được-thì-nó-coi-được, mày-coi-được-thì-nó-coi-được!  

Từ xa, anh bìm bịp tức dùm cho thầy, mới cất giọng nhắc 
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nhở: Biịtt... biịtt... biịtt... ! 
Đến lúc này, thầy chịu không nổi nữa mới lội xuống sâu hơn 

để tránh tai mắt những kẻ dòm ngó. Khi lội ra chỗ nước hơi 
sâu, thầy kỳ cọ chà rửa mạnh hơn để trút cơn bực tức bỡi 
những kẻ nhiều chuyện kia. Nào ngờ “tránh vỏ dưa lại gặp vỏ 
dừa” chú chích chòe đứng trên mõm đá rỉa lông hót: Chaà... 
tôốt... ! Chaà... tôốt... ! 

Thầy đang tức điên ruột thì chú dòng dọc đang ấp trứng 
trong ổ trên cành cây phía đối diện cũng thò cổ ra nói đỡ cho 
thầy vài tiếng: Hễ thấy-là-chọc-chọc, hễ thấy-là-chọc-chọc! 

Coi bộ không xong, thầy lên bờ khóac áo vào. Trong bọng 
cây chú tắc kè nghe hết mọi chuyện mới cố gắng bò lên xem 
thử ra sao. Nhưng vì quá già, chậm chạp nên vừa lên tới miệng 
cây thì thầy đã mặc đồ xong, nó đành tiếc, buộc miệng kêu: 
Tức-gheê... ! Tức-gheê... ! 

... Những cảnh tượng êm ả, sâu kín đó tưởng như chẳng có gì 
nhưng lại có tất cả, tốt có xấu có, dù bất cứ nơi đâu. Tốt xấu 
hay thị phi là chuyện bên ngoài. Sống trong một thị trường đối 
đãi, không sao tránh khỏi chuyện tương đối, nhất là lại người 
tu như chúng ta làm dâu trăm họ. Sống sao cho vừa lòng họ 
được, chi bằng hãy nhìn lại chính mình làm những việc gì nên 
làm, nghĩ những gì nên nghĩ, nói những gì nên nói, miễn sao 
hợp với chánh pháp là được. Sau dòng tư tưởng đó, thầy dõng 
dạc hét vang giữa núi rừng: 

Chẳng thị cũng chẳng phi  
Phân biệt để làm gì 
Nếu cố gắng tu trì  
Làm gì có thị phi.” 
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Tôi vừa kể xong là Ôn cười sặc sụa, tay càng quạt mạnh hơn 
và nói: “Ông viết chuyện này ra cho tui nghen!” Tôi dạ. Rất tiếc là 
tôi hứa với Ôn nhưng chưa viết được. Bởi vì năm đó, thầy tôi đi 
nước ngoài nên kêu tôi về coi chùa. Sau đó, cứ mỗi lần vô dạy, 
tôi đều ghé thăm Ôn. Mỗi lần như thế, Ôn đều nhắc.  

... Tôi chưa kịp viết thì Ôn đã về Tây rồi. Thôi thì đành viết 
vào đây vậy.  

Quảng Hạnh 

Cuối Hạ 2005 



GHI LẠI CUỘC NÓI CHUYỆN 
GIỮA THẦY VỚI ĐỆ TỬ 

 
THÍCH PHƯỚC THẮNG  

ách đây hơn một năm, tôi–Phước Thắng–về hầu thăm 
Thầy tôi. Có nhiều vấn đề tôi hỏi Thầy; và Thầy cho 

phép thâu băng. Tôi rất tiếc chất lượng thâu rất kém nên có 
nhiều chỗ băng không ghi vì sử dụng băng cũ. Nên trong bài, 
chỗ nào có dấu chấm lửng(... ) là chỗ không có tiếng Thầy. Vì 
quá dài nên tôi chỉ ghi lại ra đây một vài đoạn để quý Phật tử 
đọc mà nhớ lại ngôn ngữ mộc mạc của Thầy.  

Về Rằm Tháng Bảy có bài thơ: 

Cuối tháng Bảy vía Ngài Địa Tạng(... ) 
Hỏi rằng địa ngục trần gian 
Tại sao vắng bóng oai quang của Ngài  
Nhưng nghĩ lại có hai đáp số 
Nước Việt Nam(... ) 
Tuy nhiên đương sự thấy cần  
Quan Âm cứu khổ xa gần có ngay  
Kìa sự thật nhảy đầy trên vách  

C 
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Tên Mẹ hiền hiển hách Quan Âm  
Chắc rằng có kẻ thành tâm 
Được Ngài ủng hộ âm thầm khắc ghi  
Nghĩ như thế không chi thắc mắc  
Trái lại còn tấm tắc khen rằng 
Các Ngài thật khéo phân công 
Nguyện nào hạnh nấy cộng đồng độ sanh.  

Ông Mục sư thách Ông Chùa làm Vè Con Muỗi. Ông Chùa 
vè rằng:  

Nghe vẻ nghe ve  
Nghe vè con muỗi  
Tánh tình lủi thủi  
Có máu ba lăm 
Ý muốn ăn nằm  
Với cùng con ráy 
Cho nên táy máy  
Bay tới bay lui  
Mặc ai đuổi xua  
Vẫn quay trở lại  
Thế rồi lãi nhãi  
Suốt cả ngày đêm 
Không bớt không thêm  
Vo ve muôn thuở.  

Bài thơ Nấu Chè: 

Sẵn có nước sôi nấu bữa chè  
Bẻ hai bánh tráng bỏ vô nè 
Chờ cho bánh chín đường nhiên hậu  
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Nếm tới nếm lui ngon quá hè.  

Về việc hãng xì dầu của Phật học viện năm 1957:  
Hãng Xì dầu thành lập năm 1957, lý do thành lập hãng là hồi 

đó trường không có quỹ, ai đưa điệu tới thì tự túc, còn điệu nào 
trường nuôi thì phục vụ cho trường, cuối cùng trường nuôi 
không được bao nhiêu, hầu hết các chùa tự túc. Tui nghĩ đến 
việc chung cho trường, khi đó, Tổng Trị Sự xổ số Tombola 
được 500 ngàn, chi cho Phật học viện này 400 ngàn. Tôi nhớ 
đại khái như thế... , mở hãng là dụng ý tự túc. Chuyện dong 
dài, tôi nhớ đại khái làm kinh tài cho Phật học viện, giao cho 
Thầy Thiện Minh chủ trương. Hồi đó, mình lập hãng rồi, thì có 
chủ hãng xì dầu Con Mèo nghe mình lập hãng nên trực tiếp ra 
đòi mua nhãn hiệu và mua lại hãng. Họ mua lại và bảo đảm sử 
dụng nhân công của mình. Hồi đó, mình một tháng chỉ cần 
1700 đồng, mà nó đòi trả mua cho mình 60. 000 đồng một 
tháng, nó mua luôn nhãn hiệu, mua luôn cái hãng, mua luôn 
chỗ đất mình, hàng tháng nó trả tiền thuê, công nhân mình nó 
dùng hết. Quý Thầy gần hết là Đồng ý để cho Con Mèo, riêng 
Thầy Thiện Minh thì không, nói để xem lại. Sau nghiên cứu 
lại, Thầy nói cái này thuộc quyền của Tổng Trị Sự chứ không 
thuộc quyền của Phật học viện, Tổng Trị Sự không đồng ý bán 
cho Con Mèo. Khi đó, Con Mèo nói rằng hãng này sống không 
quá 2 năm, trước khi nó chào ra về, nó nói như vậy. Nhưng sau 
đó 3 năm mấy, bốn năm, hãng càng phát triển thì chính vợ 
chồng chủ hãng Con Mèo và kỹ sư của nó ra thăm lại. Nó nói 
trước đây hai năm, tôi có nói cái hãng này không sống quá hai 
năm, nhưng nay nói rằng cái hãng này sống với không gian và 
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thời gian của đất nước này. Cho đến nay, mặc dầu hãng xì dầu 
này không còn nhưng ở Huế còn, Sài Gòn còn và một vài nước 
trên thế giới còn sử dụng nhãn hiệu Lá Bồ-đề này.  

Có một ông Tàu, chủ hãng mì ăn liền tới xin Tui lấy nhãn 
hiệu Lá Bồ-đề, và trả tiền huê hồng cho Tui, Tui hỏi vì sao ông 
lấy nhãn hiệu Bồ-đề, ông ta nói vì nó nổi tiếng và uy tín quá, 
Tui nói chắc ông cũng là con nhà Phật, ông đem gieo rắc nhãn 
hiệu Bồ-đề được rồi, vậy Tui không lấy tiền gì hết. Đến nay đã 
trên 40 năm rồi, hãng mì ăn liền với nhãn hiệu Lá Bồ-đề vẫn 
còn, trên thị trường vẫn còn, không biết hiện ai làm chủ? Hồi 
đó, làm ra hãng xì dầu khổ sở kinh khủng lắm, bàn tay của Hòa 
Thượng. Thiện Minh dữ dội lắm. Có những khi cả đêm, Thầy 
xuống ép, nấu, thấy khổ sở lắm. Nói về mặt kinh Tế, Thầy 
Thiện Minh không kém ai, con người đáng sợ đáng kính...  

Hồi mình ký hợp đồng với ông Tàu, ký quỹ 60. 000 đồng để 
ông ta sản xuất, mình phát hành. Sau đó, mình bán chạy quá, 
ổng bán ngõ sau, ổng đưa mình không đủ bán. Khi đó, Thầy 
Thiện Minh nói: “Bác làm không đủ bán, thôi thì chỉ lại cho 
mấy chú họ làm.” Ổng nói nếu ổng phải chỉ thì ổng khỏi phải 
trả lại 60. 000 đồng. Hồi đó, ký quỹ 60 ngàn là dữ dội lắm.  

Sau bữa đó, Tết Tui (ở Sài Gòn) về ăn Tết ở đây, nghe Thầy 
Thiện Minh nói vậy. Tui nói: “Thôi để ăn Tết xong, con mang 
chai xì dầu vô lại, nhờ ông Lâm Văn Quảng coi thử sao”. Tết xong, 
Tui mang ¼ chai xì dầu vào cho kỹ sư Lâm Văn Quảng xem. 
Ổng nói: “Ủa, cái này ông Sư học rồi sao còn hỏi?” Khi đó, Tui nói 
tài liệu Tui học rồi Tui bỏ ở Phan Rang rồi, nhờ kỹ sư chỉ lại 
dùm. Ổng nói, đưa mấy Thầy vô đây ổng chỉ lại cho, ít bữa nữa 
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ổng đi châu Âu rồi. Tui nói Giác Đức, Đức Trạm, Đồng Thiện 
tới đó, ông Lâm Văn Quảng hướng dẫn cho. Lâm Hoàng Viên 
nó dạy, dạy mươi bữa, nửa tháng đem về nấu trên chùa Giác 
Quang. Mấy ông Bắc ổng thích quá trời quá đất, đòi mua công 
thức đó. Bên nay nói không, học về để mà tự túc cho Phật học 
viện. Rồi ba ông Giác Đức, Đức Trạm và Đỗng Thiện nấu, nấu 
sau 2,3 tháng bị hư, lỗ. Lỗ hết một trăm mấy chục ngàn bầm 
dập. Lúc đó, Thầy Thiện Minh nói: “Thôi, Đỗng Minh vô phòng 
thí nghiệm mân mê thử sao? Nếu được thì mình giữ làm, bằng không 
bán cho ông Tàu”. Sau đó, Tui mân mê mươi bữa gì đó, Tui trả 
lời được. Bên Tổng Trị sự đồng ý không bán cho ông Tàu. Lúc 
đó, Tui mới bắt tay vô làm. Mới thấy đầu óc của mấy ông Tàu 
thật ghê gớm. Lúc mà mình chỉ cần 1. 700 đồng một tháng mà 
nó đã dám trả cho mình 60. 000 đồng 1 tháng, mà ông Thiện 
Minh thì còn ghê hơn nữa. Lúc đó, quý Thầy ai cũng đồng ý 
bán cho ông Tàu, vì hàng tháng, nó trả cho mình 60. 000 đồng, 
tiền đất tiền hãng nó trả lại cho mình, nhân công mình nó 
dùng hết, vậy mình có lỗ lã gì đâu, lời kinh khủng. Vậy mà Ôn 
Thiện Minh thì không. Sau 3-4 năm, mình mới thấy, hàng 
tháng mình thu vô cả triệu. Mới thấy óc ông Thiện Minh dễ sợ, 
óc của mấy ông Tàu dễ sợ, không đơn giản. Khi Tui bắt đầu 
nắm hãng, bữa đó, sáng Tui qua dạy Anh Văn bên Hải Đức. 
Anh em chưa tới, ổng (Thiện Minh) ngồi nói chuyện với Tui, 
trước đây mấy Thầy khi học xong, Thầy nào về cũng nắm một 
cơ sở kinh tế như nhà in, sở trà, cà phê, cơ sở nào cũng được 2 
năm thì mất cả vốn, nay Đỗng Minh cũng mãn học rồi, giờ nắm 
hãng xì dầu không biết sẽ ra sao. Tui trả lời, “con bây giờ cũng 
không dám nói làm sao hết, cứ để thời gian trả lời.” Sau 3-4 năm 
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công việc phát triển, ôn Thiện Siêu nói lại: “Làm quân tử đâu 
phải khó, tài thượng phân minh là trượng phu, Tui thấy mấy năm 
nay, Đỗng Minh nắm cơ sở kinh tài như thế, dựa vào các lời của các 
Ngài dạy, Thánh hiền dạy e cũng mang tiếng, cho nên cũng dễ sợ 
lắm. Khi nắm kinh tế của Phật học viện, Tui dứt khoát thề rằng, xưa 
nay người ta cầm dầu ‘dzấy’ tay, mình làm thế nào cầm dầu đừng 
‘dzấy’ tay. Qua mấy năm làm việc với hãng, làm việc với Phật học 
viện, Tui dám hãnh diện điều đó”.  

Phước Thắng 
ghi lại từ băng từ 





QUẬY-MỘT KỶ NIỆM  
KHÓ QUÊN 

 
NGUY ÊN AN  

ùa Đông năm 1994, học tăng khóa II chúng tôi còn ở 
trên chùa Linh Sơn cầu dứa, cứ mỗi buổi chiều, vào lúc 

15 giờ là cả đại chúng phải lên chánh điện để ngồi thiền, trừ 
những người bị bệnh và công tác đột xuất ra thì được miễn.  

Tại chùa Linh Sơn, theo truyền thống, hễ lên chánh điện làm 
lễ là phải buộc ống quần. Chiều hôm đó, như thường lệ, 14 giờ 
45, thầy Báo chúng đánh ba tiếng chuông báo hiệu giờ ngồi 
thiền sắp đến. Nghe tiếng chuông, ai nấy cũng vội vàng đi vệ 
sinh, buộc ống quần để lên chánh điện ngồi thiền. Lúc đó, bạn 
tôi tìm dây thun để buộc ống quần không có, nên đành liều 
mạng không buộc ống quần mà vẫn lên chánh điện. Vừa mới 
bước chân lên đến nhà tổ, thầy quản chúng kêu lại hỏi: 

- Tiểu đệ! Sao không buộc ống quần? Bạn tôi nheo nheo mắt, cười 
đáp: 

- Thưa sư huynh! Chư Tổ dạy buộc ống quần là nhằm nhắc nhở 
mình phải luôn buộc tâm; hơn nữa, buộc ống quần kiểu này thì đệ 

M 
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ngồi kiết già không được. Huynh thông cảm nhen! 

Nghe anh ta trả lời bằng giọng ọ ẹ, chúng tôi đứa nào cũng 
túm tím cười. Thầy quản chúng nghe vậy cũng hoan hỉ, không 
nói gì.  

Qua sáng hôm sau là ngày Bố-tát, huynh đệ chúng tôi cùng 
nhau đi xuống chùa Long Sơn để Bố-tát. Trên đường đi, tôi 
chợt nảy ra ý nghĩ: “Mình xuống quậy Ôn, thử xem Ôn phản ứng 
như thế nào.” (Vì lúc bấy giờ, tôi vào chùa mới được hai năm, chỉ 
nghe tiếng Ôn, chứ chưa được phước hầu chuyện với Ôn lần 
nào. Có lần, tôi nghe mấy thầy kể: Ôn Đỗng là người nghiêm 
khắc lắm, nổi tiếng là người đánh điệu, vì Ôn chủ trương đánh diệu 
là để cúng dường chư Phật).  

Đến chùa Long Sơn, sau khi mặc y hậu xong, vừa bước chân 
lên chánh điện, tôi đã thoáng thấy chiếc y màu vàng cam phất 
phơ sau tượng đức Bổn Sư, nơi Ôn thường đi tới đi lui trước 
giờ làm lễ, mà cũng là để cho bọn nhóc con chúng tôi có 
chuyện gì cũng dễ dàng thỉnh vấn. Trong lòng vừa mừng mà 
cũng lại vừa run, vì giáp mặt với Ôn, dường như ai cũng sợ; 
hơn nữa, đây là lần đầu tiên tôi đến quậy Ôn, nên tôi rủ thêm 
vài người bạn nữa cùng đến để cho khỏi sợ. Sau khi tiến lại gần 
Ôn, chúng tôi vái chào, rồi xin phép hỏi: 

- Nam mô Phật, bạch Ôn! Con thấy mấy thầy lên chánh điện làm 
lễ là phải buộc ống quần, sao Ôn không buộc? 

Đang phe phẩy quạt, Ôn vỗ nhẹ lên đầu tôi, rồi vừa cười vừa 
nói: 

- Ông quậy tôi à! Tôi buộc ống quần thì sao đi được! 

Nghe Ôn nói vậy, tôi mới đem câu chuyện hồi chiều hôm qua 
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ở trên chùa Linh Sơn kể Ôn nghe cho vui, Ôn liền cười nói: 
- Ừ, cái chính là phải buộc tâm mình, phải chánh niệm tỉnh giác, 

còn buộc ống quần là để tăng thêm oai nghi, nhưng mấy chú không 
buộc ống quần thì không được. Tùy theo hoàn cảnh, tôi đây mà buộc 
ống quần thì sao đi được.  

Sau đó Ôn hỏi tôi tên gì, tu ở chùa nào... Lần đầu tiên được 
tiếp chuyện với Ôn, tôi thấy sao Ôn hiền hòa dễ gần gũi, chẳng 
giống như lời mấy thầy lớn kể chút nào cả, hay là bây giờ Ôn đã 
đổi khác, trong đầu tôi nó nghĩ như vậy.  

Nghe Ôn dạy xong, chúng tôi rất khoái chí. Vừa lúc ấy, 
boong, boong, boong... một hồi chuông báo hiệu đến giờ Bố-
tát, Ôn sửa lại y, rồi đi xuống nhà Tổ, bọn nhóc chúng tôi lẽo 
đẽo theo sau cười khúc khích.  

Long Sơn, ngày Trưởng tịnh Kính lạy giác linh Ôn thuỳ từ gia hộ 

Kẻ cùng tử Nguyên An 



MỘT NGÀY HẦU THĂM THẦY 
 

PHƯỚC THẮNG  

áng ngày 29. 04. 2005, tôi vào bệnh viện Chợ Rẫy hầu 
thăm Thầy. Nhìn sắc diện, ai cũng có thể đoán biết tình 

trạng sức khoẻ của Thầy suy sụp nghiêm trọng. Tôi đứng bên, 
Thầy đang ngồi trên giường như đang tìm chút thư giản sau 
một đêm khó ngủ vì lạ chỗ. Không một chút phiền lo, nét mặt 
vẫn tươi tỉnh, nhưng cũng không thể xóa được màu da vàng do 
di chứng của căn bệnh đã hiện ra khắp cơ thể Thầy, trong đó 
khuôn mặt màu vàng như đậm hơn. Thầy không nói được 
nhiều. Trong nhiều vấn đề tôi thưa hỏi, có vấn đề tài chánh, 
Thầy khẽ bảo: “Đầy đủ, chu đáo. Các giáo sư, bác sĩ tận tình chạy 
chữa”.  

Quý Thầy thị giả dìu Thầy đến bàn ăn. Đôi chân Thầy đã yếu 
lắm rồi, không còn làm chủ trong việc đi lại. Ăn xong, Thầy 
vẫn uống một chút nước chanh vắt như thường lệ. Rất có đông 
Thầy quây quanh, nhiều chuyện vui trong việc này việc nọ làm 
Thầy trò cười vui vẻ. Lúc ấy, gần tám giờ sáng, y tá đẩy xe 
thuốc đến, thị giả đưa Thầy về lại giường nằm để chuyền 
serum.  

S 
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Ra phía trước bệnh viện, tôi hỏi thầy Nguyên An rồi thầy 
Đức Thắng. Thầy Đức Thắng nói rõ cho tôi biết: Gan Thầy 
ung thư đa ổ, đợi kết quả xét nghiệm lần cuối rồi đưa Thầy về. 
Trước sự thật này, tôi nhớ cách đây một tháng, khi nghe thầy 
Tâm Nhãn báo Thầy yếu, tôi về hầu thăm Thầy. Quả thật, sức 
khoẻ Thầy đã bắt đầu tuột dốc. Thầy nói với tôi: Tôi đã bị 
mười lăm năm tiểu đường, chữa trị chừng ấy là vừa, mọi việc 
không cần thiết nữa. Điều này đã hé mở cho tôi biết, ý nguyện 
của Thầy là không muốn sống nữa, nhất là không muốn tuổi 
đúng tám mươi để ngang bằng tuổi thọ của đức Phật. Phải 
chăng, Thầy muốn noi theo gương của Ngài Hộ Nhẫn ở Huế.  

Được bác sĩ đồng ý, 4 giờ chiều, Thầy ra viện về Già Lam. 
Không nói ra, song trong thâm tâm, Thầy muốn về thăm Già 
Lam lần cuối; trong đó, cái đích thăm Ôn Trí Quang là chủ 
yếu. Thầy ngồi trên chiếc ghế dưới hiên trai đường đối diện 
phía trước gian thất của Ôn Trí Quang. Theo lời Thầy, Thầy 
Nguyên Giác lên thưa với Ôn Trí Quang, nhưng vào lúc bấy 
giờ Ôn đang đi toilet, Ôn có bảo với Thầy Nguyên Giác nói lại 
với Thầy Đỗng Minh tí nữa Ôn sẽ lên thăm. Sau đó các Thầy 
thị giả đưa Thầy lên phương trượng.  

Gần sẩm tối, Ôn Trí Quang lên phòng khách bên gian thờ Tổ 
gặp Thầy Đỗng Minh. Tôi tránh không lên đứng hầu nghe, nên 
không rõ hai vị bàn nói việc gì trong hơn cả tiếng đồng hồ. Sau 
đó Ôn Trí Quang về lại thất, tôi nghe một Thầy nói lại, hai vị 
chỉ nói chuyện linh tinh, chuyện vui là chủ yếu. Rất hiếm Ôn 
Trí Quang đến thăm ai như vậy, song điều hiếm này đã xảy ra 
đủ nói lên tấm lòng thương tưởng một người học trò ưu việt 
của Đạo sắp giã từ cuộc đời này là lớn lắm.  
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Tối hôm đó, trước khi về Đà Lạt, tôi lên hầu thăm và chào 
Thầy để ra xe. Lúc ấy, có Tịnh Minh chuyên nói chuyện tếu 
bên chiếc võng Thầy đang nằm được hai thị giả Nguyên An và 
Huệ Đắc xoa dầu, đấm bóp tay chân. Qua chuyện tếu của Tịnh 
Minh, Thầy trò cười vui vẻ, tưởng chừng chẳng có bệnh tật gì 
xảy ra nghiêm trọng trước sự vô thường này. Tôi không rõ 
Tăng chúng Già Lam có đánh chuông trống Bát nhã tiễn đưa 
Thầy về lại Nha Trang vào lúc 4 giờ 30 phút sáng ngày mai như 
đã bàn bạc trong bữa ăn chiều hôm trước hay không. Hiện tại 
ngọn lửa mạng sống của Thầy đã trở nên khá mong manh trước 
cơn gió vô thường biến dịch vây quanh.  

Phước Thắng 



CẦN KIỆM LÀ BẢN CHẤT  
VÀ TẬP QUÁN CỦA TA ĐÓ 

 
TỊNH MINH  

ính bạch giác linh Hòa Thượng thượng Đỗng hạ Minh, 
dưỡng dục ân sư, 

Sau khi đọc lại hai bức thư của Ôn gởi cho con, một đề ngày 
9/6/1994, viết trên một mảnh giấy học trò, ngang 10 cm, dài 15 
cm. (xin được đính kèm). Và một với đầu đề: PL. 2547. Nha 
Trang, ngày 19/11 Giáp Thân, viết trên hai mặt của một tờ giấy 
học trò, được cắt xén vuông vức, trong đó có đoạn: “... nhận 
được cuốn Từng Giọt Nắng Hồng cách nay bốn ngày. Tôi đọc 12 
tiếng đồng hồ mỗi ngày, vừa xong lúc 12 giờ trưa hôm nay. Tôi quyết 
định in nó để cúng dường Ôn Trí Thủ.” 

Lần đầu xem thư Ôn đến dòng chữ “Tôi đọc 12 tiếng đồng hồ 
mỗi ngày” thì con bàng hoàng, ngồi im lặng khá lâu mới đọc tiếp 
được. Trời ơi!... Sức khỏe Ôn đang trên đà cạn kiệt, vậy mà Ôn 
đã dành ba ngày rưỡi, 48 giờ định tâm xét duyệt để đi đến 
quyết định tối hậu. Hôm nay đọc lại thư Ôn, con lại nghĩ đến 
ngài Nigama Tissa trong ấn phẩm trên.  

K 
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Sa-môn Tissa suốt đời cần kiệm, tri túc, thanh tịnh, quyết tâm 
tu hành, và cũng chính nhờ những phẩm hạnh đó mà Sư trở 
thành biểu tượng cao đẹp cho toàn thị trấn cách thành Xá Vệ 
không xa.  

Sáng nào cũng thế, Sư đi thiền hành khất thực một vòng 
quanh làng, nơi bà con thân tộc của Sư cư ngụ. Thấy vậy, các 
Sa-môn thưa với Đức Bổn Sư: 

- Bạch Thế Thôn, thầy Tissa hay bận bịu, vướng víu với bà con thân 
tộc, chưa hề lên Xá Vệ khất thực, cho dù trưởng giả Cấp Cô Độc và 
quốc vương Ba Tư Nặc cúng dường rất nhiều lễ vật, không đâu sánh 
bằng.  

Nghe vậy, Thế Tôn cho mời Tissa đến, hỏi: 
- Nghe nói thầy ngày ngày quanh quẩn với bà con xóm làng, không 

bao giờ lên thành hóa duyên truyền đạo, có đúng vậy không? 

- Bạch Thế Tôn, không phải con nặng lòng với bà con thân tộc. Con 
chỉ nhận vật thực của họ vừa đủ mỗi ngày một bữa cho con. Dù ngon 
hay dở, con vẫn nhiếp tâm thọ dụng, tán thán và chú nguyện công 
đức của đàn na thí chủ. Bạch Thế Tôn, con nghĩ như vậy là đủ lắm 
rồi. Mình chẳng lao động sản xuất ra của cải vật chất mà ngửa tay 
đón nhật lễ vật cúng dường quá nhiều thì e rằng không hợp, con sợ 
lắm! 

Biết rõ tánh hạnh của Tissa, Đức Thế Tôn mỉm cười ca ngợi: 
- Lành thay, lành thay, Sa-môn! Ta rất vui là có được một đệ tử như 

vậy. Này Tissa, cần kiệm là bản chất và tập quán của ta đó.  

Các thầy có mặt đều cúi đầu im lặng, rồi đảnh lễ Thế Tôn và 
vái chào Tissa. Kính lạy giác linh Ôn, Ôn chuyên dịch Luật 
tạng và là Trưởng ban phiên dịch Pháp Tạng Phật Giáo Việt 
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Nam, giấy trắng chất cả phòng, vậy mà Ôn viết thư cho con 
trên mảnh giấy chỉ vỏn vẹn bằng bàn tay. Không phải, con 
nghĩ, Ôn hà tiện, hay xem thường thằng học trò “trật rơ” này, 
mà chính vì “cần kiệm là bản chất và tập quán” của Thế Tôn và 
môn đệ Ngài. Ngay trong thời Ôn được mệnh danh là ông 
Thầy “xì-dầu” tỷ phú, thì Ôn cũng chỉ có “tam y cụ túc” với 
xâu chuỗi Bồ-đề trên tay. Đúng là “Tiền rừng bạc biển cho dù, 
trên tay Thầy một chuỗi xâu Bồ-đề, nay Thầy giã biệt sơn khê, Long 
Sơn Hải Đức vọng về Pháp âm”.  

Con ghi lại những dòng này với thâm tâm thành kính tri ân 
và lưu giữ nét bút ân tình mà Ôn đã dành cho con qua bao năm 
tháng.  

Tịnh Minh 

 





VIỄN LY ĐẠI MỘNG 

Sớm nhìn sương tan liễu ngộ trần gian mộng ảo 
Chiều nghe chuông đổ dấn bước lộ trình viễn ly 
Mấy mươi năm lặng lẽ hạnh sâu 
Trụ tích một phương hóa mọi miền 
Hải-Đức lưu hình trăng vô ảnh 
Long-Sơn tàng-hiển bóng rồng thiêng 
Đỗng triệt bản-tâm tứ-quả tam-thừa qui nhất 
Minh linh chơn-tánh lục-độ vạn-hạnh tức không 
Nói, như chưa từng nói 
Im, như chưa từng im 
Mà ba cõi dội vang tiếng gầm sư-tử 
Đến: không gợn sóng hồ im 
Đi: chẳng xao khung trời lặng 
Mà ta-bà sáng ngời dấu ấn tượng-vương 
Bốn chúng nghiêng mình 
Đất trời chuyển rung 
Tiễn biệt bước chân đại hùng.  

Kính dâng Thầy, Hòa Thượng thượng Đỗng hạ Minh 
Chùa Long Sơn Nha Trang 

Đệ tử Vĩnh Hảo  
từ phương ngoại vọng bái 



TỊNH HÓA NHIỆM MẦU 
Thành kính tưởng niệm  
Giác linh Hòa Thượng. Luật sư Thượng ĐỔNG hạ MINH  
Trưởng ban phiên dịch Pháp Tạng PGVN  

HOÀ đời hoà đạo ngát hương bay  
THƯỢNG đức thượng tâm tỏa trí tài  
ĐỔNG hóa trần gian tươi ánh đạo  
MINH minh rạng rỡ pháp Nha Lai!  

LUẬT giới trọn đời nghiêm túc hạnh  
SƯ thường tinh tấn tứ uy nghi 
CHỦ tâm “Nhất dạ hiền” miên mật  
TRÌ tụng “Duy Ma...” nhập đại bi!  

PHIÊN bản tùy cơ... nhân vạn bản  
DỊCH từ ngữ nghĩa chuyển thiền thi  
PHÁP âm Chư Phật ngân vang mãi...  
TẠNG tích Bồ đề-Đạo bất di.  

NIẾT thị Kim Cang... như thị chứng  
BÀN quy thể tánh sáng thanh quy  
CHƠN thân vi diệu hồi quang chiếu,  
TỊNH hóa nhiệm mầu-Tự tại phi! 

Lễ tuần Chung thất, 30/6 ÂL/Ất Dậu (2005)  

Trần Quê Hương 



 

 

 

CẢM XÚC TRƯỚC SỰ RA ĐI CỦA ÔN  

Cho con! 

Bất ngờ trong buổi lễ.  
Ngưỡng lên Phật từ bi!  
Con gặp lại, ánh mắt!  
Của Thầy lúc ra đi...  

Ta Bà chiều biệt ly.  
Trời người đều vương lệ.  
Hạ buông cuốn nắng về  
Trong! Lặng! Đến tái tê!  

Cái nhìn sắp rời xa! 
Veo veo, không ngấn lệ.  
Biển Pháp di lại thế.  
Dẫn lối con quay về...  

Kính đặt đầu sát đất.  
Nguyện giữ gìn “mắt trong”  
Ngày tháng chốn bụi hồng.  
Con đi trong biển pháp.  

Thành kính đảnh lễ Giác Linh Ôn 

Con, Diệu Tịnh 



TƯỞNG NIỆM THẦY  

Ngày tiễn thầy ra đi  
Hoa héo sầu dưới nắng  
Long Sơn thêm trống vắng  
Đường tĩnh lặng buồn tênh.  

Trong không gian mông mênh  
Hải triều cứ thét ghềnh  
Con quỳ bên mộ tháp  
Khói hương lời cầu kinh 

Con cúi xuống lạy thầy  
Kim quan vẫn còn đây  
Âm dung sao ly biệt 
Chuông Phật đường nhẹ bay 

Sáng Nha Trang trầm lắng  
Mây giăng sầu hạ trắng  
Từng búp nhủ chồi non  
Rớt rơi ngàn giọt đắng 



Thầy nay đã đi rồi  
Chùa hoang vắng lẻ loi  
Ôi gương lành hiền sĩ  
Con mất thầy–đơn côi.  

Bên cát bụi mộ phần  
Lòng con cứ trào dâng  
Đời hợp tan quạnh quẽ 
Cõi vô thường bâng khuâng.  

Nhớ lời thầy chỉ dạy  
Sống lợi đạo ích đời  
Tạc lòng son suy nghĩ  
Lời thấy con khắc ghi.  

Con đốt nén tâm hương 
Khấn nguyện đến ngàn phương  
Linh thiêng thầy ân chứng 
Đạo con nguyện soi đường.  

Thạnh Vũ 



TRẦM HƯƠNG TIỄN BIỆT 

Thầy đi về cõi mây ngàn 
Còn con ở lại châu tràn chạn sa  
Long Sơn đường đổ mưa hoa 
Mười phương-Nam Bắc gần xa hội về  
Hoa sầu ươm nắng hương quê 
Trầm hương tiễn biệt tái tê tâm hồn 
Đảnh lễ thầy-tạc lòng son 
Lời kinh pháp tự vẫn còn vấn vương 
Địa đàng gợi nhớ gợi thương 
Thầy đi trong cõi diệu thường chân tâm  
Vỗ về cánh hạc xa xăm 
Mây ngàn gió bạc thăng trầm bao phen  
Nay-con một bóng một đèn 
Đôi tay chấp chặt búp sen nguyện cầu  
Cầu xin Phật lực nhiệm màu 
Giác Linh thầy được về mau Niết Bàn.  

Thạnh Vũ 



 

  

 

 

KÍNH BÁI TIỄN THẦY  
VỀ TRANG NGHIÊM ĐỘ 

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT 

Kính bạch Thầy, 
Cả cuộc đời của Thầy là tấm gương trong sáng, phản ảnh trọn đầy: 
nào giới, nào định, nào tuệ;  
nào trí, nào dũng, nào bi; 
đối với hàng hậu sinh, phủ trùm trọng ân pháp nhũ.  
Hôm nay củi hết lửa tắt, 
Thầy xả báo thân, về nơi không tịch.  
Nhưng không phải như thế gian nói lời vĩnh biệt,  
mà trong không lường hạnh nguyện độ sinh,  
Thầy trị vẫn mãi mãi Đồng hành.  
Chúng con thành kính bái tiễn Thầy về Trang-nghiêm độ.  

Hải ngoại, ngày 18 - 06 - 2005  

Pháp Đệ - Tịnh Cơ 



 



CUNG TIỄN THẦY 

Giữa mùa Hạ tiết trời gay gắt  
Sao trở nên vùi tắt trong tôi  
Bốn phương Phật tử bồi hồi 
Chắp tay niệm Phật tiễn Thầy về Tây 

Miền cát trắng từ đây vắng bóng  
Bậc chân tu trọn sống cho đời  
Tấm gương đức hạnh tuyệt vời 
Việc đời hạnh đạo đầy vơi trọn tình 

Đê đầu lạy giác linh Hòa Thượng  
Cung tiễn Ngài trực hướng Tây quy  
Trần gian lắm kẻ mê si 
Mong Ngài thương xót hồi quy Ta-bà 

Với đức tánh vị tha xả kỷ 
Độ quần sanh nộ hỷ ghét thương  
Thảy đều chứng ngộ chơn thường 
Không còn tranh đoạt, vấn vương cõi trần.  

Kính lạy Ôn  

Pháp tử Huệ Đắc 



BÁI BIỆT N SƯ 
Thành kính đảnh lễ Giác Linh Hòa Thượng thượng Đỗng hạ Minh  

Con đang lật trang Luật Kinh Ngài viết 
Để hiểu sâu nghĩa Y áo Cà sa 
Đọc dang dở, con hay tin bi thiết  
Người mãn duyên, vừa ra khỏi Ta Bà !  

Hỡi ôi ! 
Bài con viết về Sa Môn Tăng Sĩ 
Đang chờ Người duyệt chứng nghĩa cho con.  
Viết chưa xong, Người thâu thần an nghỉ  
Cầm bản văn lòng se thắt, héo hon.  

Nhớ Giác Linh xưa: 
Tại Nhơn Khánh, An Nhơn, Bình Định  
Xứ anh hùng, nơi đất Tổ sinh thân.  
Hai anh em đều lập chí xuất trần 
Mười ba tuổi vừa đồng chơn nhập Đạo.  

Nhờ Cha Mẹ đã tin sâu Tam bảo 
Nên sanh con bực Thánh Chủng Thiệu Long 
Đời Bốn Mươi Hai Lâm Tế Môn Phong 
Sư Chơn Quang ban “Đỗng Minh” Đạo hiệu.  



 

Chùa Khánh Vân tu ba năm, làm điệu  
Khánh Vân xưa khai mở nghiệp Lý Triều  
Khánh Vân nay dưỡng Thạc Đức cao siêu  
Tuổi mười sáu thọ Sa Di giới pháp.  

Nhiều danh Tăng xét căn ưa, duyên hạp 
Đem về trao hết sở học, sở hành 
Qua Thiên Hưng rồi chuyển đến Thiền Lâm  
Ngài Trí Thắng, Ngài Huyền Tân dạy Đạo.  

Mười chín tuổi được Thập Sư giám khảo  
Và Quốc Sư cũng đặc cách cho truyền  
Quý hóa thay! Thật hy hữu nhân duyên  
Tại Thiên Đức, Người đăng đàn thọ giới.  

Rồi tiếp tục tại Nha Trang Trung Việt  
Trải bốn năm Người mài miệt học tu 
Mãn Học Đường, Người thâm hậu công phu  
Năm “Năm Tư” (54) vào Sài Gòn học Dược.  

Là chân Tăng, Ngài thương dân, yêu nước  
Nên dồi trau nhiều phương chước độ sinh  
Từ Công Xảo đến Y Phương Minh 
Gồm thâu thảy nơi mình bao phương tiện.  

Rồi sau đó với nhu cầu tu tiến 
Vượt đường xa ra xứ Huế tầm Thầy 
Đủ phước duyên như Rồng được gặp mây  
Ngài tham học những Danh Tăng Thượng Thủ.  

Tại Từ Quang, Ngài hai năm lưu trú  
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Cấp chuyên sâu, Ngài học đủ sách kinh  
Phật Pháp như hải tạng chứa vào mình  
Kể từ đó lo độ sinh, độ chúng.  

Năm Năm Bảy (57) nhiều khó khăn nghèo túng  
Làm Vị Trai, mở hãng “Lá Bồ Đề” 
Ngài phân công, tổ chức đủ mọi bề  
Việc bào chế vốn là nghề lão luyện.  

Thế mới hay thuật tùy cơ ứng biến 
Ngài triển khai nhiều phương tiện tuyệt vời  
Nương đức Ngài, Tăng chúng được thảnh thơi  
Bồi Tuệ Trí cho đèn Thiền tỏ rạng.  

Đến Sáu Ba (63) khi gặp cơn pháp nạn 
 Lòng vị tha với vô hạn Tâm Từ 
Tâm vẫn hằng an trụ cõi chơn như  
Thân lăn xả vào đấu tranh phản đối.  

Rồi sau đó khi tình hình an ổn 
Giáo hội cần lo chỉnh đốn lớp trường 
Vụ Giáo Dục, Ngài - Vụ Trưởng - thừa đương  
Rồi Giám Học Phật Học Đường Hải Đức.  

Cao Đẳng mở, Ngài chung tay góp sức  
Lo điều hành, chăm sóc mọi Tăng sinh 
Bắp cải, chén tương thật thấm thía ân tình  
Nuôi bao lớp Tăng tài cho Đạo Pháp.  

Ngài từng chịu bao nhiêu năm khổ cực  
Cũng bởi vì thời thế với chướng ma  
Nhưng lửa sao thiêu hủy được vàng già  
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Ngọc càng giũa, càng xát chà, càng sáng.  

Từ Tám Hai (82) vẫn kiên trì không nản  
Dạy Luật và Tuyên Luật khắp Đạo tràng  
Cho Pháp âm vẫn còn mãi ngân vang  
Cho bảy chúng được cơ duyên tế độ.  

Những năm sau không ngại già, ngại khó  
Ngài đứng ra lo việc dịch Luật–Kinh  
Sau bao năm đã để lại công trình 
Thật đồ sộ làm giàu cho Tạng Việt.  

Ơn đức Ngài kể làm sao cho xiết  
Hiện giờ đây còn bao việc dở dang  
Thế mà Ngài đã mãn hóa trần gian 
Khiến tứ chúng dạ bàng hoàng thương tiếc.  

Khi sinh tiền dù lo toan trăm việc 
Ngài vẫn thường thăm Bình Định Tỉnh nhà  
Thầy và Ngài cùng đàm Đạo uống trà 
Con hầu cạnh như bên Cha, bên Chú.  

Dù ít ỏi, hiếm hoi nhưng cũng đủ  
Đọng trong con sâu sắc những ân tình  
Giờ này đây Ngài cất bước đăng trình  
Con nhìn lại di hình bao thổn thức.  

Đời hiếm có bậc Cao Tăng Thạc Đức  
Nay còn đâu “Sư tử của miền Trung”  
Phong thái an nhiên đỉnh đạc ung dung  
Các loài thú đều hãi hùng kính nể ! 

 



Phương trời xa con ngậm ngùi rơi lệ  
Nén tâm hương xin kính tiễn Ân Sư  
Hết dạo chơi trong cuộc thế huyễn hư 
Nguyện Người nhập thể nhất như tịch diệt.  

Nam Mô Tự Lâm Tế Chánh Tông, Tứ Thập Nhị Thế, Khánh 
Vân đường thượng, Long Sơn trụ trì, húy Thị Khai, tự Hạnh 
Huệ, hiệu Đỗng Minh Hòa Thượng Giác Linh thùy từ chứng 
giám.  

Chùa Lục Hòa, Boston, Hoa Kỳ, ngày 17 tháng 06 năm 2005 
(Ngày 11 tháng 05 Ất Dậu) 

Khể Thủ Thích Đồng Trí 



NỤ CƯỜI NHƯ THỊ  
(Viết sau khi đảnh lễ Ôn sáng 13-5-ất Dậu)  

Sáng nay, khi mặt trời vừa thức  
Vươn lên cao soi sáng áng mây lành,  
Dáng từ giữa chốn u linh 
Toát lên rực rỡ muôn vầng hào quang.  
Trong phương tiện địa đàng 
Triệu con tim bàng hoàng xúc động  
Ta-bà huyễn mộng 
Cánh hạc vàng chuyển bóng đăng trình.  
Thầy đến rực ánh bình minh 
Thầy đi cõi thế giật mình tối tăm,  
Ánh trăng rằm 
Như không buồn thắp cho trần gian giọt sáng  
Mây trôi lãng đãng 
Sợ giật mình muôn vạn niềm thương.  
Giờ đây trong cõi Chơn Thường  
Linh minh an trú.  
Trước linh đài, đàn con phủ thủ  
Trên tòa sen, Thầy mỉm nụ an nhiên  
Vầng từ quang rực sáng mọi miền 
Lắng dịu xuống những đảo điên ngôn ngữ,  
Bởi chúng con từng quá dại khờ 
Ngã nhân bỉ thử.  
Khi dừng lại mới biết rằng hiện hữu 
Trong nguồn tâm một nụ cười như thị tinh khôi.  
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Nhưng, lữ khách vừa hồi đầu nhìn lại 
Bóng tùng xưa đã khép mãi dòng sinh.  
Dẫu biết rằng sinh diệt, diệt sinh  
Đến và đi như trần tình tụ tán, 
Con có buồn đâu những ngày tháng đã qua  
Vì thương mình mà cảm thấy xót xa.  
Nụ cười Thầy bỗng nhòa đi trong khoảnh khắc  
Thì ra giọt lệ tràn khóe mắt tự bao giờ.  
Đàn con một dạ ngẩn ngơ 
Thầm tiếc nuối mình hững hờ quá đỗi,  
Phù vân ngắn ngủi 
Nhật nguyệt ta đà 
Lơ láo mãi với trần sa chiết bóng  
Bỏ quên đi một hiện sinh tiềm đọng  
Rờ rỡ uyên nguyên.  
Vẫn đâu đây một nụ cười thiền, 
Đang thể nhập vào vô biên chân ảnh.  
Trăng Linh Thứu chiếu miền Lạc cảnh  
Gió Từ Bi phất phưởng chốn Ta-bà.  
Khi nào ta nhận ra ta 
Hạc Tùng nào có cách xa mảy trần.  
Dù cho tuế nguyệt xoay vần 
Trong ta thấm đượm bao lần pháp âm.  
Thầy giờ Thượng phẩm đăng lâm, 
Nụ an nhiên ấy trong ngần như như.  

Đệ tử Đạo Quang 
khấu thủ



BÓNG AI ĐẸP SẮC VÀNG  

Một thời ra sức kinh tài, 
Bóng dù lặng lẽ sớm mai xế chiều.  
Con đường trước mặt liêu xiêu 
Mối lo hậu thế còn nhiều vấn vương;  
Chuyện đèn sách, chuyện rau tương, 
Lòng Thầy nghiêm phụ tình thương vô cùng.  
Nụ cười hoan hỉ bao dung, 
Nằm ngồi đi đứng chẳng dừng oai nghi.  
Dốc lòng sách tấn Tăng Ni, 
Giảng sư–Giám luật nghiêm trì tinh thông.  
Ngoài hàng long tượng thiền môn, 
Nêu gương phạm hạnh thiền phong sáng ngời.  
Chén trà đạo vị thảnh thơi, 
Vui cùng pháp lữ, giọng cười âm ba.  
Biết thân bệnh tật tuổi già, 
Vô thường hơi thở vào ra vô thường;  
Một câu chánh niệm không buông,  
Xả thân giả hợp lên đường hóa sanh.  
Long Sơn nắng hạ trong lành, 
Mùa an cư lại trở thành cư tang.  
Bóng ai đẹp sắc y vàng, 
Tay phe phẩy quạt gió ngàn bay lên.  

11-05-Ất Dậu (17-06-2005) 

Thành kính đảnh lễ 

Đệ tử Tâm Chơn Tôn Nữ Thanh Yên 



LẼ VÔ THƯỜNG  

Như sao sáng giữa trời tăm tối  
Suốt cuộc đời hành hóa lợi tha  
Ra công xây đắp nhà Phật pháp  
Soi đèn trí tuệ khắp muôn nơi.  

Bỗng đau cơn vô thường ập đến  
Như mây đen sấm chớp ùa về  
Lũ chúng con làm sao kể xiết 
Nỗi bàng hoàng lo sợ vay quanh.  

Thầy vẫn vậy an nhiên tĩnh tọa  
Giữa vô thường bệnh tật bủa vây  
Như chẳng có chút gì đau đớn  
Cao cả thay định lực của Thầy.  

Rồi một đêm duyên lành mỹ mãn  
Bỏ lại thân giả tạm vô thường  
Thầy an nhiên về miền cực lạc  
Ngộ lẽ vô thường, lý sắc không.  

Nguyên Tấn 



THƯỜNG TẠI 

Ai đã xếp tàn y chưa nhỉ! 
Mà nghe nhớ gió thoảng đượm mùi hương  
Chiều đã về trên non quạnh quẽ 
Người đi đâu để lá rũ buồn thương  
Bước chân lần dò mộng mị, 
Lập lòe đom đóm dặm trường  
Mù mịt khói sương 
Côn trùng rên rỉ 
Rừng sâu ánh đuốc soi đường  
Lâu rồi ngàn ngàn thế kỷ  
Đến Đi một nẻo kim cương  
Đâu là biên cương, 
Đâu là vóc thể 
Trăng lung linh soi lời đại thệ  
Tâm như như nhập nội vô thường  
Hồng trần đau có mà vương 
Vào ra thực mộng một chương không lời  
Nhìn trăng già trẻ đầy vơi 
Ôm trăng già trẻ đầy vơi vô nghì  
Long Sơn nào xếp tàn y 
Đạo tràng nào có chuyển di bao giờ.  

Pháp đệ Hạnh Cơ  

Kính bái 



CON THUYỀN NHẸ TÊNH  

Một chiếc thuyền con hướng về bờ kia  
Điểm khởi hành đã xa không còn nhớ rõ  
Tới đâu có gì hay đó 
Hành trang mang theo đã rơi rớt hết dọc đường  
Trời thương 
Đất thương 
Nhưng có ích gì dù với ngàn dây kéo  
Nếu tự mình không ra sức bơi chèo  
Dõi mắt nhìn vào hải đảo 
Vầng sáng tỏ trên đầu đọt chuối  
Ôi xinh đẹp tuyệt kỳ 
Toàn thân cây chuối lóng lánh kim cương  
Trời là đâu 
Đất là đâu 
Mười phương sáu nẻo là đâu 
Trong chiếc thuyền con ngọn đèn vừa thắp sáng  
Hòa nhập vầng sáng trên đầu đọt chuối 
Con thuyền nhẹ tênh.  

Kính dâng Hòa Thượng thượng Đỗng hạ Minh  

Pháp đệ Hạnh Cơ 
Kính bái 



NHỚ LỜI ÔN DẠY 

Ngày đau Ôn chữa ở Sài Gòn 
Đang nằm Ôn ngồi dậy khuyên con:  
“Nên tu đừng chạy theo ồn náo”  
Ngày ấy, lời hay, nay vẫn còn.  

 
 

VỀ THĂM ÔN 

Nha Trang con đến đã khuya rồi  
Một mình thầm bước quá chơi vơi  
Trong tâm gợi nhớ và điều ước 
Hởi được ngồi an dưới chân Người.  

 

 

LẠY ÔN 

Con quỳ lạy sát dưới chân Người,  
Tâm thành nhưng dạ tiếc khôn nguôi.  
Ánh trăng màu nhạt trên màu lá 
Cỏ hoa im bặt tiếng reo cười.  

Thích Quảng Thanh 



CỘI TÙNG NGÃ BÓNG  

Rừng tùng thưa thớt từ nay 
Cội tùng ngả bóng về Tây xa vời  
Thầy đi để lại cho đời 
Giới đức nghiêm tịnh người người kính thương  
An nhiên trong thế Kiết tường 
Nhẹ nhàng xả báo lên đường về Tây  
Tâm hương một nén dâng Thầy  
Thành tâm bái biệt tiễn Thầy về ngôi.  

 

LẠY THẦY  

Tưởng bộc lưu cuốn mất 
Cuốn luôn cả ân thâm xuống ngục A-tỳ  
Hôm nay con từ địa ngục về đây 
Có bàn tay Thầy cứu vớt 
Hai cột mốc con ghi vào tàng thức  
Trên chuyến tàu xa xưa ấy 
Thầy đưa con vào Tu viện Và giờ đây...  
Lần cuối con lạy Thầy! 

Phước Thắng 



TRẢI DÒNG TÂM THỨC  

Cung tiễn Tôn sư an bảo sở  
Tâm thành đảnh lễ Tôn sư 
Trải dòng tâm thức, thực hư đâu là  
Vô thường ai chẳng bước qua 
Sao nghe lệ thấm, nhạt nhòa lòng con  
Bây giờ Thầy trở về non 
Cửa không, trăng tỏ, lối mòn thiên thu  
Trời cao, đất rộng mênh mông 
Một vầng Tuệ nhật, Thái không như là  
Lời Thầy, bao nỗi thiết tha 
Tâm Thầy, chở cả sơn hà trăng sao  
Nguyện Thầy, đá nát vàng phai 
Hạnh Thầy, thoang thoảng hoa lài nhẹ hương  
Thỏng tay dạo khắp phố phường 
Sắc không, chừ cũng tiếng cười thinh không  
An nhiên bên cõi trời hồng 
Khứ lai nhậm vận, Chân thân suối nguồn  
“Ai vui sanh tử lộn quanh 
Thầy chơi Hoa Tạng, gối đầu không môn.”  

Đệ tử Thích Thiện Đạo 



 

NỖI BUỒN TIỄN BIỆT ÔN  

Chốn hồng trần hiện thân  
Đại sĩ Tám mươi năm hiện hữu tùy duyên  
Năm chín Hạ thao lược luật thiền  
Công thành quả mãn nhập vô vi.  

Cúi đầu qui kính lễ Ôn! 
Chân tu: uyên bác, ôn tồn, vị tha.  
Qua rồi bao nhỉ mùa thu, 
Độc hành đôi dép cao su rách sờn,  
Nâu sồng bình dị giản đơn, 
Ba y, một chuỗi nào sờn chí cao.  
Tuổi cao chí cũng vươn cao, 
Dịch kinh, chứng nghĩa… phút nào nghỉ ngơi,  
Càng già càng hạ quyết tâm, 
Công phu tu tập, nghiên tầm sử kinh…  
Suốt đời bình dị thanh cao, 
Tán dương khen tụng làm sao cho cùng.  
Tâm thành con nguyện kính cung, 
Dâng lên cảm nghĩ không cùng về Ôn.  
Ôn về cảnh giới vô phiền, 
Chúng con ở lại tùy duyên tu hành.  

Tâm thành kính lễ Giác linh Ôn 

Phật tử Nguyễn Thị Hoàng Yến 



ÂN SÂU LẮNG ĐỌNG  

Kính lạy Giác linh Thầy, 
Được tin Thầy xả báo thân 
Tai nghe lãng đãng như gần như xa  
Không tin. Nước mắt nhạt nhòa 
Bàng hoàng. Để tuột tách trà khỏi tay  
Tình riêng, sâu thẳm ai hay 
Tình chung, nay gọi bằng “Thầy”.  
Phạm sao! Nào ai, ai biết cho nào? 
Năm mươi năm trước biết nhau.  
Đã Thầy Nhớ ngày Hải Đức sum vầy 
Thầy lo kinh tế đủ đầy quanh năm  
“Dép Bình Trị”–“mũ khu năm”  
Miệt mài năm, lại qua năm miệt mài!  
Bước đi vẫn nét khoan thai, 
Nghiêm trang, vẫn giữ nét hài trên môi.  
Hỏi han, vẫn nở nụ cười 
Cúi chào nghiêm nghị, nét tươi chân tình  
Vui cùng tuổi trẻ tăng sinh 
Biết bao lớp lớp trưởng thành bay cao  
Xuất ngoại nào, đại học nào 
Giảng sư hiệu trưởng... tương chao.  
Ôn Thầy “Thân cò” một thuở hao gầy 
“Lặn lội” đêm ngày, nuôi lớn cò con  
Công Ôn giáo dưỡng vuông tròn  
Nghiêm tầm Kinh Luật điểm son rạng ngời  
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Tấm gương đạo hạnh soi đời 
Bể Thích vắng Người mây phủ mưa giăng 
Đếm bàn tay được mấy trăng 
Mười sáu, trăng rằm sao vội khuất non  
Vơi đi ánh ngọc trăng tròn 
Núi rừng, cây cỏ, nước con cũng sầu  
Huống ai vươn chút tình sâu 
Ơn giáo dưỡng, nghĩa nhiệm mầu lắm thay  
Bát cơm Phiếu mẫu độ ngày, 
Mà người thọ nhận sánh tày biển non.  
Báo thân xả, pháp thân còn 
Bóng Thầy vẫn mãi sắc son với đời,  
Đêm nay, trăng mười bốn rạng lưng đồi 
Ngày mai, Thầy giả biệt. Ánh trăng ngời. Tròn xoe.  

Long Sơn, đêm 14 tháng 05 năm Ất Dậu.  

Phước Hải 



KHÓC ÔN ! 

Thấy con gầy  
Ôn vừa cười vừa nói  
Trông dáng Thầy 
E đi trước tôi!  
Lời nói ấy 
Hôm nào còn đó  
Với nụ cười  
Ánh mắt từ bi.  
Sao chiều nay  
Ôn lại ra đi! 
Trong tư thế  
Kiết tường như Phật.  
Miệng mỉm cười  
Thâu thần thị tịch  
Giữa trời chiều, 
Khuất bóng hoàng hôn.  
Ôi! Còn đâu nữa! 

Còn đâu nữa! 
Cội tùng già đã ngả về Tây.  
Xứ Trầm Hương phảng phất bi thương  
Hương Giới đức của bậc Long tượng.  
Tùng thượng chí hạ 
Khắp nhơn thiên tuôn lệ bi ai* 

                                                           
* Trước giờ thỉnh nhục thân Ôn xuống quàn tại nhà Tây thì trời đổ mưa. 
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Khóc tiếc thương bậc Đại Sĩ xuất trần  
Che mát cả muôn ngàn thế giới.  
Hỡi ơi! 
Sao mà chóng thế! Sao mà chóng thế! 
Để lại cho đời bao sự tiếc thương.  
Đúng như lời Ôn từng răn chúng:  
“Hãy sống sao cho đáng sống Khi ta chào đời 
Mọi người cười, ta khóc;  
Khi ta nhắm mắt 
Mọi người khóc, ta cười.” 
Sống được như vậy thì nên sống.  

Thị giả Ôn,  
Nguyên An 
Kính khấp bái 



ĐẠI TẠNG KINH  
LỜI VÀNG ĐỨC PHẬT  

Điển kinh Đại Tạng uyên nguyên 
Lời vàng Đức Phật lưu truyền thế gian  
Chúng tu Phật tử Việt Nam 
Tụng kinh tiếng Việt mới màng hiểu kinh  
Thông tầm nghĩa lý giật mình 
Gìn thân giữ ý uy nghi tinh tường  
Lời vàng Phật dạy đúng đường 
Thông qua các pháp, cúng dường Pháp môn  
Là môn tối thắng không lường 
Bồ đề lưu chuyển con đường tối cao  
Ta bà bể khổ chẳng vào 
Trí tâm sáng suốt gọi chào mừng ta  
Di Đà hiển hiện Phật Đà 
Đường về giải thoát thiền ca tuyệt vời  
Giữ tâm gìn ý không lơi 
Rèn thân dưỡng tánh đạo đời song tu  
Thầy Đỗng Minh chí đại từ 
Điển kinh Đại Tạng tu tư hộ trì  

Cảm niệm Thầy Đỗng Minh  

Hồ Hương Lộc 
California, Mỹ quốc, 17. 6. 2005 



LÁ BỒ ÐỀ RƠI  

Nam Mô Tiếp Dẫn Ðạo Sư A Di Ðà Phật.  

Chúng con Tăng Ni Phật Tử Chùa Hải Ấn tại tiểu bang 
Connecticut, Hoa Kỳ thành tâm đảnh lễ Giác Linh n Sư Hòa 
Thượng thượng Ðỗng hạ Minh cao đăng Phật quốc, ngưỡng 
nguyện Hòa Thượng từ bi hồi nhập Ta Bà cứu độ chúng sinh.  

Lá Bồ Ðề rơi, 
Sân Chùa chợt hoang vắng.  
Hải Ðức, Già Lam, 
Phổ Ðà, Bảo Quốc..  
Gót hài lối cũ còn lưu dấu, 
Pháp thân hiển hiện vẫn còn đây.  

Chiếc đãy năm xưa,  
Trĩu nặng trên vai.  
Bụi hồng khuất nẻo, 
Tăng bào nhuộm sương.  
 n Thầy trải khắp mười phương, 
Bát cơm Phiếu mẫu náu nương bao đời.  
Cánh cò lặn lội khắp nơi, 
Gian nan chẳng quản, đầy vơi không màng.  

Nhất bát thiên gia phạn,  
Cô thân vạn lý du.  
Kỳ vi sanh tử sự, 
Giáo hóa độ xuân thu.  

Dịch nghĩa: 
Bình bát cơm ngàn nhà,  
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Ðơn thân trên đường xa.  
Nguyện cứu đời thoát khổ,  
Giáo hóa khắp Ta Bà.  

Mặc cho chiến cuộc,  
Thế sự xoay vần.  
Trong cõi u minh,  
Sáng lòng Bồ-tát 
Long Sơn đá vọng lời kinh 
Nha Trang vang tiếng Hải Triều hôm mai.  
Tấm lòng muôn thuở không lay, 
Lá rơi về cội, xanh cây Bồ-đề.  

Nam Mô Tự Lâm Tế Chánh Tông, Tứ Thập Nhị Thế, Long 
Sơn đường thượng, húy thượng Thị hạ Khai, tự Hạnh Huệ, 
hiệu Đỗng Minh Hòa Thượng Giác Linh thùy từ chứng giám.  

Phật lịch 2549, ngày 19 tháng 6 năm 2005 

Thích Trí Hoằng (tăng sinh Già Lam 1968)  
cùng Tăng Ni Phật Tử đồng khấp bái.  

Chùa Hải Ấn 255 Cherry Street 
New Britain, Connecticut 06051 - USA 



BÙN KHÔNG NHUỐM ĐƯỢC 
 
Thành kính dâng Ôn  

Đi trước thế nhân 
Bụi trần không dính mắc 
Xả sạch buộc ràng, về cõi Lạc bang  
Như thể loài hoa 
Ở bùn 
Bùn không nhuốm được 
Duyên chuyển sinh mầm, lá rộng bung xanh  
Với bùn 
Chắt lọc tinh anh  
Thơm nắng Hạ  
Vươn mình mỉm búp 
Rạng rỡ tươi hoa nụ cười đồng lúc  
Thức dậy quanh thầy biết mấy là hoa  
Thầy là hoa 
Đứng trước muôn hoa 
Hoa sen trắng thơm nhuần đức hạnh 
Đảnh lễ thầy 
Con nhìn di ảnh chiêm ngưỡng nụ cười, an lạc vây quanh.  

Sau chung thất Ôn Cuối Hạ - PL. 2549 

Quảng Thế Nguyễn Hoàng Phiệt 



THIÊN THU MỘT BÓNG HÌNH 
 
(Tưởng niệm Hòa Thượng. Giáo thọ Đỗng Minh)  

Đồi Hải Đức trời cao gió lộng 
Biển Nha Trang nước thẳm sóng dồi  
Than ôi! Long tượng đi rồi 
Liên trì thanh tịnh, đến hồi khai hoa.  

Chốn trần thế gần xa thương nhớ  
Cõi Tây phương Phật tổ hân hoan  
Tiếp Thầy chư Phật sẵn sàng 
Hoa sen thơm nở, gió ngàn tiễn chân.  

Thương hậu thế băn khoăn bao nỗi  
Quyết thâu thần thị tịch ung dung  
Hiển bày tự chủ tử sinh 
Tự tại, giải thoát vô minh soi đường.  

Đời đau khổ, si mê lầm lạc 
Giọt cam lồ ban trải mười phương  
Pháp âm chỉ nẻo chân thường 
Khai thị ngộ nhập mở đường vô sinh.  

Hạnh Bồ-tát một đời lam lũ 
Cứu quần mê thống khổ lầm than  
Tự tha hạnh nguyện thành tòan  
Báo ân lưu lại cung đàn pháp âm.  



Ánh dương hiện vô minh tan rã  
Trăng sao bày, gió mát trời trong  
Nhớ Thầy, nhớ hạnh nguyện thâm 
Thương Thầy thương cả pháp âm vang truyền.  

Bồ-tát như trăng ngàn gió lộng  
Đến đi tự tại nẻo tam thiên  
Mãn duyên phong thái thần tiên 
Về nơi cố quốc nối truyền tuệ xưa.  

Miền cực lạc pháp âm vang vọng  
Chốn tử sinh pháp vũ hương bay  
Trăng tròn trăng khuyết vơi đầy 
Đêm trường soi sáng trời mây chân thường.  

Hồng trần cõi phong ba bão táp  
Chúng sinh mê danh lợi phù du  
Đạo tâm trong đám mây mù 
Thổi mây gió tuệ ngàn thu ơn Thầy.  

5/07/2005 

Tâm Thanh 



NGẬM NGÙI  

Con về đến Nha Trang  
trời chợt tối 
Mưa ngoài trời 
và mưa cả trong tim.  
Đỉnh Long Sơn  
vẫn cao vời vợi 
Biển Nha thành  
vẫn dồn dập sóng êm.  
Tiếng chuông ngân dìu dặt 
nhạc vô thường.  

Con trở lại 
sao bỗng dưng thiếu vắng.  
Bước thẫn thờ 
đau thấu buốt tâm can.  
Không phải khóc 
mà nước mắt tràn mi ướt  
Con tưởng rằng những hạt  
sương khuya.  
Con không than 
sao tiếng nghẹn ngào ùa vỡ 
Từ tim óc 
làm nhức nhối cả con người.  

Con đã về 
nhưng Ôn không còn nữa.  
Ôn đã ra đi 
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đến chốn vĩnh hằng.  

Ôi! Con người  
Bao dung và từ ái  
Đã chở che và bao bọc 
biết bao người  
Người đi xa 
nhưng hương thơm còn đó  
Tỏa muôn phương 
và ngát cả trời cao.  

Kính đảnh lễ 
xin Người chứng giám  
Con về thăm 
nhưng đã muộn mất rồi.  

Kỷ niệm đến Ôn Nhân ngày 21/8/ Ất Dậu.  

(Một trăm ngày)  

Lê Ngọc 



TRĂNG TỎA HƯƠNG  

Trượng thất Long sơn vắng bóng Thầy,  
Trăng dòm song cửa lạnh lò hương  
Mùi thơm giới đức còn quanh quẩn 
Gió thoảng vô thường vắng tiếng chuông!  

Chốn Tổ Thiền Lâm lá rụng đầy  
Gót hài ký ức nạm xanh rêu 
Ảnh chìm long vị Người không thấy  
Chim lạc đường mây khản tiếng kêu!  

Hải đức Già lam hoa lá lay 
Nguyệt tà hương quyện gió đưa sang  
Mùi hương đạo hạnh như còn mãi  
Thiền thất lạnh lùng trăng tỏa hương.  

KHÓC THẦY 

Thôi rồi Thầy đã ra đi 
Nghìn trùng xa cách đầy mi đoạn trường  
Tượng về hoa lạc cố hương 
Một phương cố quốc còn vương dấu hài  
Nghìn sau còn một chút này 
Gởi hương gió thoảng những ngày cưu mang  
Con quỳ lạy khắp ba ngàn 
Thầy đi còn để ngày vang bóng chiều.  

Thích Đức Thắng 



 
 

HẠNH NGUYỆN 

Tỳ-ni trụ thì thân Người vẫn trụ 
Huyết mạch Người trong huyết mạch tăng ni  
Người dẫu đi nhưng tâm nguyện đại bi  
Lưu ở mãi với chân thân vĩnh cửu.  

Huyền Chi Hựu Huyền 



 

MỘT ÁNH SAO SA 

Đêm nay ngồi ngắm sao trời 
Ý kinh bừng sáng từ nơi rộn ràng  
Mực đen giấy trắng bàng hoàng 
Vút bay tro khói ngút ngàn hư không  
Sương sa nội cỏ mùng 
Ngắm sâu hòn sỏi mênh mông thiên hà  
Bỗng lòe một ánh sao sa 
Ứng vào sinh tử hiện ra luân hồi.  

Pháp đệ Hạnh Cơ 



 

 

Lễ dâng y Cathina tại Quảng Hương Già Lam rằm tháng Bảy, 
năm 1983 

 

Lễ phát thưởng cho các điệu tại Già Lam, sau lễ dâng y 
Cathina năm 1983 



Hòa thượng làm Tả bạch Đại trai đàn chẩn tế tại tu viện 
Quảng Hương Già Lam ngày 15.7 năm Nhâm Tuất (1982) do 
Hòa thượng Thích Trí Thủ chứng minh, chủ sám. | Ảnh của 
Phật tử Nguyên Ý (Bá Hùng) 

Tuyên Luật Sư - Giới đàn 2003 - Tỉnh Khánh Hòa 



 

 
 
 
 
 

Lớp Tình Thương, Ni viện Kim Sơn - Nha Trang 



 

 

 



 

 

 



CÁO PHÓ  

ệ tử chúng con kính báo đến chư Tôn Hòa thượng, chư 
Thượng tọa Đại đức Tăng, Ni và đồng bào Phật tử trong và 

ngoài nước: 
Thầy chúng con là Hòa thượng thượng Thị hạ Khai, tự Hạnh Huệ 

hiệu Đỗng Minh, sanh năm Đinh Mão (1927), nguyên quán Bình 
Định, đã viên tịch vào lúc 18h35 ngày 17-06-2005 (nhằm ngày 11 
tháng 5 năm Ất Dậu). 

Hòa thượng nguyên là: 

- Phó đại diện Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất miền 
Khuông Việt. 

- Vụ Trưởng Phật Học Vụ thuộc Tổng vụ Giáo dục Giáo Hội Phật 
Giáo Việt Nam Thống Nhất. 

- Phó Viện Trưởng điều hành Viện Cao Đẳng Phật Học Hải Đức 
Nha Trang - Khánh Hòa. 

- Giám học Viện Cao Đẳng Phật Học Hải Đức Nha Trang - Khánh 
Hòa. 

- Trưởng Ban phiên dịch “Pháp Tạng Phật Giáo Việt Nam” Nha 
Trang - Khánh Hòa. 

Lễ nhập Kim quan vào lúc 15h ngày 18 - 06 - 2005 (ngày 12 tháng 5 
năm Ất Dậu). 

Đ 
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Lễ nhập tháp vào lúc 6h30 ngày 21 - 06 - 2005 (ngày 15 tháng 5 
năm Ất Dậu). 

Đệ tử chúng con cung thủ kính báo  

Thay mặt hàng đệ tử  

Đồng Huệ - Thích Đức Thắng 



TƯỞNG NIỆM  
GIÁC LINH HÒA THƯỢNG 

THÍCH ĐỖNG MINH 
Điếu văn của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam 

AM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT 

Trước khi cử hành lễ cung tống kim quan Hòa 
thượng nhập bảo tháp, nơi an nghỉ ngàn thu của trần 

thế, chúng tôi xin được thay mặt Hội đồng Chứng Minh, Hội 
Đồng Trị Sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam và Tăng Ni, Phật tử 
Việt Nam có đôi lời tưởng niệm: 

Kính bạch Giác linh Hoà thượng, 

Từ vùng đất địa linh, nhân kiệt, lịch sử hào hùng vua Quan 
Trung dấy nghiệp thuở nào, nước sông Côn thao thao dòng 
diệu sử, xứ An Nhơn gió quyện mây từ, Hoà thượng đã hiện 
thân Đại sĩ, giữa hồng trần không nhiễm hồng trần, tuổi ấu 
niên đã quyết tâm đầu Phật, chùa Khánh Vân xả tục cầu chân 
nêu cao chí cả, bỏ ngoài vạn dậm lòng tham dục, để lẽ huyền vi 
còn mãi trong tâm. Năm 20 tuổi đăng đàn thọ giới, ngôi Tam 
bảo tam tôn kế vị, giới thân tuệ mạng trang nghiêm, thuận lý 

N 
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chân thường, xuôi dòng bản thể, chốn Thiền Lâm hoa lòng 
chớm nở. 

Hòa thượng đã thắp sáng đèn thiền “chúc Thánh”, “tục Phật 
tuệ đăng”, nối dòng thánh, chùa Hải Đức – Nha Trang, Báo 
Quốc, Xuân Linh, nghiên tầm nghĩa lý, đêm ngày nấu sử sôi 
kinh, thấu lẽ huyền vi, đạo tâm trác thế; trí tuệ khai thông, tâm 
hoa khai phát, suối nghĩa rạt rào. Quả thật: “Hương thiền gió lộng 
tỏa ngàn phương, trăng sáng năm xưa ngập dặm đường, hương lòng 
quyện tỏa từ độ ấy, mãi mài ngàn sau vẫn ngát hương.” 

Bằng tinh thần phụng sự Đạo pháp, kế vãng khai lai, báo Phật 
ân đức, hơn 60 năm đóng vai Long tượng trong Phật pháp, mô 
phạm chốn rừng thiền, Hòa thượng đã nỗ lực hoằng dương 
Chánh pháp, kế thừa đạo mạch, mở trường Phật học đào tạo 
Tăng Ni tài đức cho Giáo hội, dịch kinh viết sách, quán thông 
Tam tạng, làm cho Tổ ấn trùng quang, đạo vàng xán lạn, xứng 
đáng con nhà họ Thích ngàn đời. 

Với tinh thần giới đức trang nghiêm, thanh tịnh thân giáo, 
khẩu giáo, ý giáo thâm nghiêm, Hoà thượng đã hiện thân của 
giới luật, là thọ mạng của Phật pháp. Trên cương vị Luật sư, 
giới sư của các giới đàn, Hoà thượng đã khai thông giới thân 
tuệ mạng cho nhiều thế hệ Tăng Ni, Phật tử. Qua đó, từng lớp, 
từng đàn giới tử, giới thể châu viên trang nghiêm dòng diệu 
thể, trở thành pháp khí Đại thừa truyền trì mạng mạch Phật 
pháp, Trưởng tử Như lai, tiến tu giải thoát, lợi lạc hữu tình, tốt 
Đời đẹp Đạo, đã không ngừng đóng góp cho ngôi nhà Phật giáo 
Việt Nam ngày càng phát triển vững mạnh, trang nghiêm, 
hưng thịnh, huy hoàng trong lòng dân tộc, để rồi hoa Đạo 
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pháp nở rộ trong vườn hoa xã hội và đạo đời mãi mãi dung 
thông. 

Thế hệ hôm nay và thế hệ mai sau là những người thừa hưởng 
sự nghiệp, gia tài văn hoá quí báu của Hòa thượng, cũng như 
đóng góp lớn lao trong sự nghiệp xây dựng, giáo dục, đào tạo 
Tăng tài cho Phật giáo Việt Nam mà Hòa thượng đã thể hiện 
bằng sự sống, và bằng hành động, bằng ý chí của mình hơn nửa 
thế kỷ qua. 

Bằng hạnh nguyện khứ lai vô ngại, tự tại tùy duyên làm Phật 
sự như không hoa, độ chúng sinh như huyễn hóa, vô tâm hành 
đạo. Hạnh nguyện Hòa thượng thật tuyệt vời và vô tướng, vô 
tâm. Quả thật: “Nước chảy theo khe nào có ý, mây tuôn đỉnh núi 
vẫn vô tâm”. Song sự ra đi vĩnh viễn của Hòa thượng, dù rằng 
như bóng trăng in đáy nước, cánh nhạn giữa trời không nhưng 
làm sao tránh khỏi sự bùi ngùi, luyến tiếc. Quả thật, “Trăm 
năm trước ta chưa có, trăm năm sau có cũng hoàn không. cuộc đời 
sắc sắc không, chỉ còn lưu lại tấm lòng từ bi.” 

Hôm nay, giờ phút nghìn thu vĩnh biệt này, cố Hòa thượng 
hóa duyên đã mãn, trong pháp giới vô biên, Hòa thượng đã 
ngao du tự tại, vận thần thông đoan ngự cửu liên đài, xả báo 
thân, chứng nhập Pháp thân, siêu tịnh độ không rời uế độ. Giờ 
đây, trước giác linh Hòa thượng, chúng tôi trong Hội đồng 
chứng minh, Hội đồng trị sự, Tỉnh hội Phật giáo khánh Hòa là 
những người bạn đồng hành, đồng sự pháp Đại thừa trong 
Chánh pháp, xin nguyện lòng hòa hợp cùng nhau, chung lưng 
đấu cật quyết thực hiện hoàn tất đoạn đường Phật sự mà Hòa 
thượng còn bỏ dỡ, đồng thời tiếp tục xây dựng và phát triển 
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ngôi nhà Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tỉnh hội Phật giáo 
Khánh Hoà ngày càng vững mạnh trang nghiêm trong lòng dân 
tộc. 

Giờ đây, nơi thế giới Niết-bàn vô tung bất diệt, Giác linh Hòa 
thượng hãy ngao du tự tại. Nơi bảo tháp tại Tổ đình Long Sơn, 
nhục thân Hoà thượng hãy an nghỉ để ngàn thu in bóng, mảnh 
hình hài lồng lộng tựa hư không, sẽ sống mãi trong lòng Pháp 
lữ, trong tư duy cùng Pháp giới Chân như. 

Xin bái biệt Hoà thượng! 

Nam Mô Từ Lâm Tế Chánh Tông Tứ Thập Nhị Thế, Húy thượng 
Thị hạ Khai, tự Hạnh Huệ, hiệu Đỗng Minh Đại lão Hòa thượng 
Giác Linh. 



TƯỞNG NIỆM  
GIÁC LINH HÒA THƯỢNG 

THÍCH ĐỖNG MINH 
Điếu văn của Giáo Hội Phật Giáo tỉnh Khánh Hòa 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Nam Mô Tây Thiên Đông Độ Việt Nam Truyền Giáo, 
Truyền Giới Lịch Đại Tổ Sư. 

Ngưỡng bạch Từ Lâm Tế Chánh Tông húy thượng Thị hạ 
Khai, tự Hạnh Huệ, hiệu Đỗng Minh Hòa thượng Giác Linh 
thùy từ chứng giám! 

Than ôi! 
Thành Bình Định lung linh ánh nguyệt  
Nước Sông Côn tiếp mạch Tào Khê  
Phan Rang đón bước chân về 
Khánh Hòa đưa tiễn bốn bề lệ rơi! 

Nhớ phong thái xưa: Dung nghi đỉnh đạc, ý chí kiên cường; 
bước chân đi như long tượng lên đường, ngồi lần hạt như kim 
Sơn thạch động. Ngày đêm kính cẩn, giới luật nghiêm trì; ít 
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quan tâm đến ẩm thực tiện nghi, dốc toàn lực cho kinh văn 
giáo điển. 

Báo thân ứng hiện, giữa cõi hồng trần; nay xông pha trên lãnh 
địa Thanh Văn, mai quyết liệt giữa thiền lâm Độc Giác. Thâm 
ân báo đáp, tuệ nghiệp trao truyền; suốt đời người giản dị tinh 
chuyên, nên quỹ phạm cho môn đồ hậu bối. 

Nội lực thâm hậu, hạo khí đường đường; trải bao phen gặp 
cảnh nhiễu nhương, tâm Bồ-tát dung thông nhiếp hoá. Không 
thần thông phép lạ, chẳng mật ngữ linh phù, chỉ nhất tâm khổ 
hạnh công phu, bốn chúng thảy trang nghiêm khể thủ. 

Để báo đáp kim ân pháp nhũ, để hoằng khai hiển giáo Tam 
thừa, sẵn sàng đi trong giông tố gió mưa, thiết lập hẳn nền kinh 
tế tự túc. Nguy nguy hạnh đức hách hách tinh thần; Tăng ni 
Phật tử xa gần bao năm nhớ giọt thâm ân Bồ-đề, nay Ôn giã 
biệt Sơn khê, Long Sơn Hải Đức vọng về pháp âm. Ẩm ứng 
thân, hiện pháp thân, tòng lâm pháp vũ thơm ngần giới hương. 

Kính bạch giác linh Hoà thượng, 

Nhớ những năm xưa, vào Nam ra Huế; khi ngược đèo lên Cao 
nguyên thường lệ, lúc xuôi dòng về tới bến Hậu Giang, chẳng 
nệ gian nan, xem thường nghịch cảnh; thiết lập Phật trường 
phạm hạnh, gieo mầm tuệ giác vô biên, Tăng Ni tu học mọi 
miền, đều thừa hưởng cam lồ pháp vũ. 

Nâng cấp trình độ giáo vụ, phát huy mạng lưới Bồ-đề, đào tạo 
chuyên nghiệp tay nghề, nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Có thể 
nói Hòa thượng là bậc tiền phong lỗi lạc trong lãnh vực kinh tế 
tự túc thiền môn. Hòa thượng đã chăm lo y phục, sách đèn, nhà 



282 | NHIỀU TÁC GIẢ - HOA ĐÀM kết tập 

 

cửa, thuốc thang cho biết bao Tăng Ni thành tựu đạo nghiệp; 
vậy mà, thân tứ đại ba y làm đủ, ngày hai thời tịnh chỉ công 
phu, tiền rừng bạc biển cho dù, trên tay Thầy chỉ chuỗi xâu Bồ-
đề! 

Kính bạch giác linh Hoà thượng, 

Chúng tôi thường trộm nghĩ, Hòa thượng tuổi cao sức yếu, 
chướng duyên thừa dịp dấy lên; vậy mà, sá gì thành trụ hoại 
vong tuỳ hỉ vô thường lão bệnh. Hoà thượng đã thiết lập được 
đạo trường thanh tịnh, chuyên tâm phiên dịch kinh văn. Đúng 
là: “Long thiên thánh chúng đồng từ hộ, bách thiên tam muội đốn 
huân tu.” Nay Hòa thượng đã giã từ nghiên bút, quải không tâm 
vào tam-muội vĩnh hằng, thế giơi ba ngàn, phút chốc giá băng, 
niệm danh hiệu đức từ bi bi vô lượng… 

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp 
Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật 

Nha Trang, ngày 19 - 06 – 2005 



TƯỞNG NIỆM 
GIÁC LINH HÒA THƯỢNG  

THÍCH ĐỖNG MINH 
Điếu văn của cựu Tăng Ni Phật Học Viện Trung Phần 

Hải Đức - Nha Trang,  
Viện Cao Đẳng Phật Học Hải Đức - Nha Trang 

NAM MÔ LÂM TẾ CHÁNH TÔNG TỨ THẬP NHỊ THẾ, 
VIỆT NAM PHẬT GIÁO TRUNG PHẦN PHẬT HỌC 
VIỆN HẢI ĐỨC GIÁM HỌC, CAO ĐẲNG PHẬT HỌC 
VIỆN VIỆN PHÓ HÚY THƯỢNG THỊ HẠ KHAI TỰ HUỆ 
HẠNH HIỆU ĐỖNG MINH HÒA THƯỢNG TÔN SƯ 

Kính bạch Giác Linh Hòa thượng Tôn sư. 

Chúng con cựu Tăng-Ni Phật học viện Trung Phần Hải Đức 
Nha Trang, Viện Cao Đẳng Phật Học Hải Đức Nha Trang 
thành kính khấu đầu đảnh lễ giác linh Thầy và xin dâng lên 
Thầy đôi dòng tưởng niệm. 

Kính bạch Giác linh Thầy. 

Tuổi bảy mươi chín, Thầy thong dong bước qua biển nghiệp. 
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Tình mấy chục năm, chúng con còn ứa lệ sầu vương. 

Nhớ Giác linh xưa: 

Gậy chống lưng đồi Trại Thuỷ, chấn Viện, chỉnh Tăng, một 
thuở lược thao, long tượng hùng tâm thi chí cả. 

Thân còng giữa hãng vị Trai, tô Tài, bồi Đức, nhất thời ngang 
dọc, chân Tăng dũng khí mở đại tâm. 

Với thế hệ Tăng – Ni sinh chúng con thuở đó thì:  

Thầy là Thầy dạy dỗ 

Thầy là cha dưỡng nuôi  

Thầy là anh dẫn dắt  

Thầy là tướng chỉ huy  

Thầy là đèn soi sáng  

Thầy là bóng cây che  

Thầy là anh tài số một 

Thầy là long tượng không hai:  

Bóng dáng uy nghi ngời thân giáo 

Nghiêm trì giới luật sáng gương soi  

Nuôi Tăng dạy chúng hành nguyện lớn  

Sản xuất kinh tài hiện chí cao. 

Thầy không chạy theo trào lưu nâng cao học vị  

Thầy chỉ học lấy bằng bào chế hóa chất bậc trung  

Đảm nhận giám đốc hãng vị trai là Bồ – đề. 
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Sản xuất nuôi chúng Tăng tu học 

Chuốc lấy phần thua thiệt, bắc cầu cho đàn hậu tấn vươn lên 

Hứng chịu bao hiểm nguy, lót đường cho lớp người sau tiến 
bước  

Đường bình minh mưa dầm, nắng dãi, dốc đá gập ghềnh, 

đâu ngăn được bước đi điều chúng, thúc liễm công phu  

Hãng nước chấm hóa chất hơi xông, mái tôn nóng bức,  

khó sờn lòng sản xuất nuôi Tăng, tương lai gầy dựng  

Thương trường lắm thủ đoạn, cạnh tranh nghiệt ngã,  

Thầy khéo léo vượt qua. 

Giáo hội nhiều Phật sự, thử thách cam go, Thầy vững vàng 
bước tới.  

Trên tiếp cận chư Tôn giáo phẩm cấp cao, noi theo chí cả 

Dưới thân gần bốn chúng Tăng-Ni non trẻ, cặn kẽ chỉ bày 

Nung đúc chí hướng học tu, với lời giảng dạy tha thiết 

Câu văn phát tâm Bồ-đề, trải bày tim óc, khôn ngăn dòng lệ 
cảm thương  

Phát huy tinh thần trì giới, với giọng trùng tuyên chí thành 

Luật tạng tỳ kheo Bồ-tát, giới đức nêu cao, khó nén nỗi tâm 
cơ xúc động.  

Chí nguyện Thầy bao la lồng lộng 

Bước chân Thầy chấn động viện Tăng  
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Công đức Thầy bàng bạc núi sông  

Lời nói Thầy nhiếp thâu bốn chúng. 

Một bậc chân Tăng mẫu mực, đạo lực cao dày, 

Thế mà khi vận nước đổi thay, trở thành người có tội,  

Tội bất thành văn “Tội nuôi Tăng, dạy chúng”! 

Thầy bị sa vào vòng lao lý, chịu bao nỗi oan khiên  

Âu cũng là do nhân tâm thấp kém, thế sự đảo điên 

Ma đạo hoành hành, bày ra lắm trò trái thượng nghịch lý 

Cốt là làm cho Thầy nhụt đi ý chí, làm cho Thầy thối thất đại 
tâm  

Nhưng tâm Bồ-đề Thầy vẫn sáng trong, 

Hạnh Bồ-tát vẫn không hề suy suyển. 

Ra tù rồi Thầy vần tiếp tục, đốc thúc việc sản xuất nuôi Tăng, 

Cải tiến nhiều mặt hàng thị trường thích hợp. 

Ngành công nghiệp phải cử người đến học,  

Chuyên viên kinh tế phải ngã nón cúi chào. 

Về sau, lạp trưởng niên cao, Thầy đóng cửa chuyên sâu Luật 
tạng  

Nghiên tầm phiên dịch,  

giảng dạy cho khắp giới Tăng-Ni những điều cốt lõi. 

Tiếp theo, chứng nghĩa Tạng kinh, sửa lại chỗ sai, bổ sung 
chỗ thiếu, 
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ròng rã xấp xỉ mười năm, đúng giờ đúng giấc không bỏ bữa 
nào, cho đến lúc việc phiên dịch Tạng Kinh hoàn tất. 

Thầy lại đứng ra thành lập Ban Phiên Dịch Pháp Tạng Việt 
Nam. Công việc đang tiến hành được ba năm thì Thầy ngọa 
bệnh. 

Kính bạch giác linh Thầy! 

Trong dòng sống luân chuyển vô tận, Việt Nam mình chỉ là 
trạm dừng chân. Cùng có duyên với cõi hồng trần, Thầy đến 
trước, bây giờ Thầy đi trước. 

Chúng con hiện sắp hàng sau trước, theo gót Thầy sẽ lần lượt 
ra đi. 

Ước mong trong kiếp lai sanh, gặp lại Thầy trong một y, 
chánh trang nghiêm hơn nữa. 

Và sẽ được Thầy dìu dắt chỉ bày như kiếp sống hiện nay. 

Nam Mô Lâm Tế Chánh Tông, Tứ Thập Nhị Thế, Việt Nam 
Phật Giáo Trung Phần Phật học viện Hải Đức Giám Học, Cao 
Đẳng Phật học viện, Viện Phó húy thượng Thị hạ Khai Đại Lão Hòa 
thượng Chứng Giám. 



TƯỞNG NIỆM  
GIÁC LINH HÒA THƯỢNG 

THÍCH ĐỖNG MINH 
Điếu văn của cựu Tăng Ni sinh khóa I,  

Trường Phật học Khánh Hòa 

AM MÔ LONG SƠN ĐƯỜNG THƯỢNG, TỪ LÂM 
TẾ CHÁNH TÔNG, TỨ THẬP NHỊ THẾ, HÚY 

THƯỢNG THỊ HẠ KHAI TỰ HẠNH HUỆ HIỆU ĐỖNG 
MINH HÒA THƯỢNG GIÁC LINH 

Chúng con - Toàn thể Học Tăng, học Ni tỉnh Khánh Hòa 
thành kính khấu đầu đảnh lễ Giác linh Hòa thượng Ân sư. 

Kính bạch Giác linh Hòa thượng, 

Trong giờ phút mạch tim Thầy thôi đập, hơi thở Thầy tàn lịm 
giữa chốn không màu, cũng là lúc cả càn khôn như ngưng đọng 
lại vì âu sầu thương tiếc. Khoảnh khắc tịnh nhiên với cảnh đèn 
thiền lụn tắt, ánh “trăng Lăng-già” cô tịch huyền vi, hương tinh 
anh giới tuệ tỏa quanh như hộ trì nhục thân Thầy an nghỉ, 
chốn Long Sơn thành linh cảnh lâm tuyền; toàn thể đệ tử 
chúng con ngậm ngùi thành kính đê đầu khấp lệ, hầu trước 

N 
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linh đài vọng bái Ân sư. 

Than ôi! Nỗi lòng sao cứ trỗi dậy bao cảm xúc sụt sùi mến 
tiếc, dạ xót xa trước di ảnh khả kính Đạo nghi. Phải chăng ôi! 
Nỗi đau tột cùng của lòng dạ não nề này, là nghịch lý hình 
thành từ tinh túy đạo tình mà cả cuộc đời Thầy đã nhiệt tâm 
thông truyền trong huyết mạch bao thế hệ Tăng Ni trẻ chúng 
con. 

Kính lạy Giác linh Hòa thượng, 

Phước duyên lành chúng con được triêm hưởng ân cao, từ nơi 
Thầy mà trưởng sinh giới tuệ thanh tao của đạo phong họ 
Thích. “Tổ ấn trùng quang” một đời Thầy nêu cao hạnh nguyện. 
“Thượng sĩ xuất trần” chí dõng mãnh Thầy trọn dấn thân. Dù 
có trải qua trăm kiếp chốn hồng trần, bậc Minh sư thế ấy chúng 
con thật khó tìm khó gặp. Càng nghĩ thế, lòng chúng con lại 
càng u hoài vọng nhớ. Dáng Thầy xưa như vẫn uy ngự chốn 
giảng đường. Từng huyết mạch, cả tâm tư Thầy gởi vào lời dạy. 
Thế mới hay, mới dễ hiểu lạ kỳ. Lời giản dị, nhưng lại đều là 
chân lý. Vận “ngôn giản” mà diễn lý thật tận cùng. Có uyên 
thâm đạo mầu, tất thể nơi Thầy mới đặng thành như thế, đâu 
dễ gì chắt chiu môi lưỡi mà nên. Lời giản dị, đời lại càng dung 
dị. Dáng uy nghiêm mang đậm nét thiền từ, tựa chiếc áo nâu 
sồng nguyên thủy Thầy mang. Chí đại sĩ non sâu, Thầy hiện 
thân giữa trần làm cao Tăng bần sĩ. Đôi dép cao su, suốt 30 
năm Thầy không rời bỏ, vì ân nó nâng chân Thầy nhẹ gót, để 
thong dong giữa thế cuộc thăng trầm. Quạt nang tre mang gió 
nhẹ theo Thầy lên bụt giảng. Tràng hạt gỗ là phương tiện tĩnh 
thức mãi bên Thầy. Trì tịnh giới, Thầy “khắc kỉ nghiêm thân”. Kỉ 
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cương ấy Thầy ân cần truyền trao cho hậu Học. Bài học sơ cơ 
“tam trùng lầu dụ”, là ý nghĩa Thầy dựng xây cho Tăng Ni trẻ lẽ 
đạo Học vững bền. Dầu sơ cơ tân học lẫn cựu trào, Thầy đều 
truyền trao cả một nguồn nghĩa lý, không chỉ bằng sách vở mà 
còn bằng cả Đạo phong cao tột nơi Thầy. Với học trò Thầy 
luôn khuyên “học nhi bất yểm”, còn với Thầy thì “giáo nhi bất 
quyện” là trọng trách phải nên. “Chỗ nào vật ấy, giờ nào việc nấy”, 
học trò Thầy ai không tỏ châm ngôn. “Học - làm 

- tu chết bỏ nhỏ - lớn - già”, là phương châm cả đời Thầy vận 
dụng. Phô trương hình thức Thầy không hề thích, vì chính tự 
nơi Thầy đã sẵn ẩn tố chất tinh anh. 

Gần 80 năm, Thầy hiện thân trong cõi trần bằng chính tâm 
hồn của bậc Chân nhân đại sĩ, mang ánh từ quang chấn hưng 
tổ ấn. Thầy là đóa “Hoa Đàm” tô đẹp chốn Thiền lâm. Giới tuệ 
Thầy tỏa hương ngát bao giới trường tuyển Phật. Thế mới hay 
hạnh nguyện Thầy đã mãn. Vượt mây hồng, Thầy cưỡi Hạc qui 
Tây. Thầy đến đi trong thong dong tự tại, “Bát-nhã từ hàng”, 
Thầy lái vượt bến mê. 

Kính lạy Giác linh Hòa thượng, 

Chúng con vẫn biết: “Chư hành vô thường, thị sanh diệt pháp; 
sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc”, song lòng vẫn thấy ngậm ngùi 
đau buốt tâm can. Thầy ra đi đâu đơn thuần chỉ khuất dạng 
một dáng hình, mà cả Tòng lâm phải mất đi một bóng tàng đại 
thụ. Thầy nhẹ chân vào hành trình tịch mặc, để đằng sau bao 
môn sinh còn chập chững trong pháp hải mênh mông. 

Chúng con thầm nhủ, dù xác thân Thầy có yên nghỉ trong 
lòng đất lạnh, nhưng có đâu trăng lặn về non không trở lại trời 
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Đông. 

Huynh đệ chúng con giờ chỉ còn biết đê đầu, trước nghê đài 
Di ảnh, khấu bái tiễn biệt Thầy về an trụ cảnh Liên Trì. 

Theo chân Thầy, chúng con nguyện in dấu lợi sanh, để Chân 
lý mà suốt đời Thầy tâm huyết truyền trao được sáng tỏ mãi 
giữa thế gian này. 

NAM MÔ LONG SƠN ĐƯỜNG THƯỢNG, TỪ LÂM TẾ 
CHÁNH TÔNG, TỨ THẬP NHỊ THẾ, HÚY THƯỢNG THỊ 
HẠ KHAI TỰ HẠNH HUỆ HIỆU ĐỖNG MINH HÒA 
THƯỢNG GIÁC LINH THUỲ TỪ CHỨNG GIÁM. 

ĐẠI DIỆN TĂNG NI KHÓA I - TRƯỜNG PHKH THÍCH 
TÂM TÔN 

KHẤU BÁI 



TƯỞNG NIỆM 
GIÁC LINH HÒA THƯỢNG 

THÍCH ĐỖNG MINH 
Điếu văn của Ban Bảo Trợ  

Phiên Dịch Pháp Tạng Việt Nam 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT 

Kính bạch Thầy, 

Chúng con là đàn hậu sinh từng được Thầy thương yêu dìu 
dắt,  

nhưng vì phước mỏng nên đã không được thân cận bên Thầy 
dài lâu;  

thậm chí còn phải linh lạc tứ phương, trôi dòng tục lụy. 
Dù vậy, Thầy vẫn mở lòng từ, khởi xướng Phật sự, giao phó 

trách nhiệm,  
tạo duyên cho chúng con qui tụ, phụng sự Phật pháp, 
để cho thiện căn vẫn được tiếp tục bồi đắp,  
hạt giống bồ đề không bị hư mầm. 
Ôi, chúng con hân hoan xiết bao khi được Thầy đưa tay vẫy 

gọi! 
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Những tưởng Thầy trò mình  
(dù không được cận thân, nhưng mãi mãi cận tâm),  
tháng năm đồng sự đường dài; 
nhưng mới hơn 3 năm mà Thầy đã xả báo thân  
trong lúc nhiều Phật sự đang còn dang dở, 
bỏ chúng con ở lại bơ vơ, rồi biết nương cậy vào đâu!  
Chúng con cũng biết cuộc thế là vô thường, 
ba cõi đều trong vòng sinh tử, 
nhưng đối với sự ra đi đột ngột của Thầy,  
chúng con không thể nào giữ được bình tâm  
để không khỏi tiếc đau xúc động! 
Hôm nay Thầy về cõi Phật, 
nhưng chúng con biết nơi đó hay nơi này, 
thân tâm và hạnh nguyện của Thầy vẫn không gì sai khác. 
Từ phương xa thắp nén tâm hương hướng về quê hương vọng 

bái,  
chúng con xin ghi khắc công ơn sâu dầy của Thầy, 
nguyện noi gương đạo hạnh cao vợi của Thầy, 
và thành kính dâng lên Thầy lời chúc tán của chúng con: 

CÔNG VIÊN TUỆ ĐỖNG SIÊU TAM GIỚI 

HẠNH MÃN TỪ MINH BIẾN THẬP PHƯƠNG 

Toàn thể chúng con trong Ban Bảo Trợ Phiên Dịch Pháp Tạng 
Việt Nam 

(các cư sĩ Từ Mẫn, Chánh Huệ, Nguyên Đạt, Quảng Thành, 
Đức Hạnh, Nguyên Thần, Nguyên Phương, Nguyên Thuận, 
Tâm Huy, Tâm Quang, Chơn Quang, Hải Tuệ, Tâm Phú, 

Đồng Hóa, Nguyên Lượng, Hạnh Cơ, Tịnh Kiên) 
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đồng kính lạy và cung tiễn Thầy về cõi Phật. Nam Mô Đăng 
Bảo Tọa Bồ Tát Ma Ha Tát 

Hải ngoại, ngày 11 tháng 5 năm Ất Dậu (17.6.2005) 



ĐIỆN THƯ 

Kính gởi:  
Ban Tang lễ cố Hoà Thượng luật sư chùa Long Sơn, Khánh Hoà.  

Ngưỡng vọng đảnh lễ và cầu nguyện Giác linh  

Cao Đăng Phật quốc 

Hòa thượng Phước Đường 
Trúc Lâm Thiền Viện Pari – Pháp



 

Kính gởi:  
Ban tổ chức Tang lễ  

cố Hoà Thượng Thích Đỗng Minh, chùa Long Sơn 

Nhị vị Ni Trưởng và Ni chúng chùa Từ Thiền,  
quận Bình Thạnh, TP. HCM  

Đồng kính bái. 

Nhị vị Ni Trưởng 
Chùa Từ Thuyền, Q. Bình Thạnh, TP. HCM



Kính gởi:  
Chùa Long Sơn, Tỉnh Hội Phật Giáo Khánh Hoà  

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

Kính bạch chư Tôn Đức Ban Tổ chức Tang lễ  
Hoà Thượng thượng Đỗng hạ Minh, 

Kính lễ Giác linh Hoà Thượng, 

Ni Trưởng viện chủ cùng toàn thể chư Ni Tổ đình Từ Nghiêm 
chúng con vô cùng xúc động khi hay tin  

Hoà Thượng thượng Đỗng hạ Minh  
xả báo thân, hoàn qui chơn cảnh. 

Chúng con thành kính phân ưu Giáo Hội Tỉnh Khánh Hoà  
cùng môn đồ pháp quyến đạo tràng Long Sơn.  

Kính niệm Giác linh cố Hoà Thượng  

Cao Đăng Phật quốc, hành đại bi nguyện,  
hội nhập ta bà, hóa độ quần sanh. 

Nam Mô A-di-đà Phật. 

Viện chủ Tổ đình Từ Nghiêm, Q10. TP. HCM Ni Trưởng TN 
Như Hoa



Nam mô A-di-đà Phật! 

Kính bạch Giác Linh Hoà Thượng – Vị Tôn sư muôn đời khả kính. 

Chúng con vô cùng kính tiếc khi hay tin Ôn thâu thần thị tịch.  
Ôn giã từ chúng con quá sớm. Nhưng cuộc đời Ôn là vì sao tỏa sáng 
mãi mãi soi đường cho hàng hậu học chúng con. Dù biết rằng giờ đây 
Ôn đã tịch diệt như thường lệ của ba đời chư Phật, nhưng chúng con 

vẫn tin tưởng rằng Ôn sẽ hồi nhập Ta bà để tiếp tục hạnh nguyện 
hoằng dương Phật pháp, lợi lạc quần sanh. 

Từ phương xa hướng vọng về, chúng con thành kính đốt nén tâm 
hương đê đầu đảnh lễ Giác linh Ôn. 

Kính nguyện Giác linh Ôn Cao Đăng Phật Quốc,  
khứ lai tự tại. 

Ni sinh chúng con 

Tịnh Ý, Viên Mỹ, Viên Phương, Viên Huệ  
Chùa Viên Ân, Mỹ quốc



Ngưỡng Bạch Giác Linh Tôn Sư Đạo Thọ Cao Hiển, 

Từ Mỹ quốc, chúng con được tin Hoà Thượng Tuyên Luật 
Sư, Phó Viện Trưởng Viện Cao Đẳng Phật Học Hải Đức Nha 
Trang, vừa thâu thần thị tịch lúc 18 giờ 35 phút ngày 17 tháng 
6 năm 2005, nhằm ngày 11 tháng 5 năm Ất Dậu, tại chùa Long 
Sơn tỉnh Hội Khánh Hoà. Chúng con vô cùng đau đớn đã mất 
đi một bậc Thầy cao cả – đức hạnh sáng ngời, giới luật tinh 
nghiêm, thanh khiết vẹn toàn, suốt đời đã tận tụy hy sinh nuôi 
dưỡng, dạy dỗ cho bao thế hệ Tăng Ni sinh. 

Trước ân đức vô cùng, lòng vị tha vô tận của Hòa thượng đã 
tài bồi, tác thành cho chúng con có được ngày hôm nay, chúng 
con thành kính đê đầu đảnh lễ Giác Linh Hoà Thượng Tôn Sư 
Thượng Phẩm Thượng Sanh, sớm hồi nhập Ta bà và hóa độ 
chúng sanh, vượt thoát bến mê, quay về bờ giác. 

Ngưỡng vọng Giác Linh Hoà Thượng Tôn Sư Thùy Từ 
Chứng Giám. 

San Diego, ngày 18 - 6 - 2005 

Hậu Duệ Thích Nguyên Siêu 

CHÙA PHẬT ĐÀ - TU VIỆN PHÁP VƯƠNG 

4333 30th St., San Diego Ca. 92104 - USA  
Tel: (619)283 - 7655 



Khấp Nguyện, 

Kính gởi: Ban Tổ Chức Tang Lễ  
Cố Hòa thượng Thích Đỗng Minh Kính thưa Chư vị, 

Chúng tôi được tin Hòa thượng Thích Đỗng Minh mới viên tịch 
 vào chiều ngày 11 tháng 5 năm Ất Dậu (2005),  

trụ thế Bát Thập Niên, Chúng tôi vô cùng mến tiếc  
về Phật sự Pháp Tạng đang dỡ dang của Ngài. 

Kính nguyện Giác Linh Đại Lão Hòa thượng  

Tảo Đăng Phật Quốc.  

Thành kính phân ưu cùng môn đồ pháp quyến. 

Kính Viếng 

Trụ Trì Chùa Giác Hoàng Washington D.C USA 
Sa-môn: Thích Thanh Đạm



 

Kính Gởi:  
Chư Tôn Đức Ban Tổ Chức Tang Lễ Cố Đại Lão  

Luật Sư Hòa thượng thượng Đỗng hạ Minh 

Kính Bạch Quý Ngài, 

Chúng con là học Ni hiện cư ngụ tại Mỹ Quốc vô cùng xúc 
động được tin Hòa thượng Giáo Thọ, Tuyên Luật Sư của 
chúng con đã thuận thế vô thường viên tịch ngày 11 tháng 5 
năm Ất Dậu (2005), trụ thế 79 năm. Cố Hòa thượng là một bực 
Thầy vô cùng quí kính của chúng con. Người ra đi đã lưu lại 
cho hậu thế một nếp sống Đạo Đức, Giới Hạnh sáng ngời, vô 
cùng quí hiếm vào thời điểm mạt Pháp này. Từ nơi xa xôi, 
chúng con thành kính ngưỡng vọng đê đầu đảnh lễ Giác Linh 
Hòa thượng, kính nguyện cầu Hòa thượng Cao Đăng Phật 
Quốc, sớm hội nhập Ta Bà tiếp nối con đường Pháp Tạng và 
dẫn dắt đàn hậu học chúng con. 

Kính Thành Đảnh Lễ 

Học Ni: Thích Nữ Huệ Ân Quan Âm Phổ Chiếu Ni Viện Maryland USA 



A-di-đà Phật, 

Phật tử Hạt Nắng Lê Thụy Thùy Trang xin được phân ưu 
cùng quý Thầy, quý Ni và quý Phật tử. Với sự ra đi của Hoà 
Thượng Thích Đỗng Minh là sự mất mát to lớn cho Phật tử và 
giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Phật tử Hạt Nắng Lê 
Thụy Thùy Trang xin đảnh lễ tiễn đưa  

Giác linh Hoà Thượng Thích Đỗng Minh  

CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC! 

Nam Mô A-di-đà Phật. 

Phật tử Hạt Nắng Lê Thụy Thùy Trang Kính bái



Kính bạch Thượng tọa Tổng thư ký  
Văn phòng Viện Hóa Đạo GHPGVNTN  

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT 

Từ phương ngoại con nhận được tin Bổn sư của Thượng tọa, 
Hòa thượng Thích Đổng Minh viên tịch tại Nha Trang – Việt 
Nam. Con xin hướng về giác linh Hòa thượng chí thành đảnh 
lễ Tôn sư tam bái, nguyện cầu giác linh Hòa thượng cao đăng 
Phật quốc, hồi nhập Ta Bà, độ nhứt thiết chúng sanh, mãn bồ 
đề nguyện. 

Con xin thành kính phân ưu cùng Thượng tọa và môn đồ 
pháp quyến, cầu nguyện chư Phật thùy từ gia hộ Thượng tọa 
cùng môn đồ pháp quyến thân an, tâm lạc, và chúc nguyện 
tang lễ cố Hòa thượng trang nghiêm, thập phần viên mãn. 

NAM MÔ TỪ LÂM TẾ CHÁNH TÔNG TỨ THẬP NHỊ 
THẾ, HÚY THƯỢNG THỊ HẠ KHAI, TỰ HẠNH HUỆ, 
HIỆU ĐỔNG MINH ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG GIÁC 
LINH CHỨNG MINH 

Đệ tử khấu thủ kính bái Tỳ kheo Thích Nhật Trí 



Thầy kính, 

Từ phương xa, con thành kính vọng về đảnh lễ Giác linh cố 
Hòa thượng Thích Đổng Minh vừa ra khỏi chốn Ta Bà hư 
huyễn. 

Dù biết rằng vô thường đến trên từng sát na hơi thở, nhưng 
bước chân của bậc Đạo Sư đã để lại dấu ấn khó phai cho quãng 
đời tu học của bao nhiêu người. 

Con dù chưa gặp Ngài bao giờ nhưng cũng đã có lần trình 
chiếu nhiều hình ảnh của Ngài khi tiếp chuyện và tặng bộ y 
đầu tiên cho thầy Tuệ Sỹ vừa thoát khỏi cảnh ngục tù trên 
đường xuôi Nam. 

Nhớ lại hình ảnh và nụ cười từ ái của Người năm xưa, lòng 
hơi se thắt… 

Con xin thành kinh phân ưu cùng TT. Thích Đức Thắng và 
chư môn đồ pháp quyến. Nguyện cầu giác linh Cố Hòa thượng 

Cao đăng Phật quốc. 

Ngọc Hân 
Ban Việt Ngữ đài SBS Radio Australia 



VÒNG HOA KÍNH VIẾNG 

• Thường Trực VP1, VP2 TƯGH PGVN. 
• Ban Tăng sự, Ban Văn Hóa, Ban Hướng Dẫn Phật tử, 

Ban Nghi Lễ, Ban Hoằng Pháp, Ban Giáo Dục Tăng Ni, 
Ban Kinh tế Tài Chánh, Ban Từ Thiện Xã Hội và các 
Ban Ngành, Viện trực thuộc TƯGH PGVN. 

• Ban Trị Sự Thành Hội PG Tp.HCM, Tổ in ấn Thành 
hội PG Tp.HCM, các Ban Ngành Trực thuộc thành hội 
PG Thành phố. 

• Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam 
• Ban Trị Sự Tỉnh Giáo Hội Phật Giáo Khánh Hoà và các 

Ban Ngành trực thuộc Tỉnh Hội Phật Giáo Khánh Hoà 
• Tân, cựu Tăng Ni sinh các Khóa Học viện Phật Giáo 

Việt Nam 
• Phái đoàn Chi Phái Lâm Tế Chúc Thánh tại Tp.HCM 

và tỉnh Quảng Nam. 
• Ban Trị Sự Phật Giáo Tỉnh Phú Yên. 
• Tăng Ni Tỉnh Bình Định . 
• Tăng chúng Chùa Vĩnh Minh - Tỉnh Lâm Đồng. 
• Ni Trưởng Tịnh Nguyện và Ni chúng chùa Phước Hải 

Q.10 – TP - HCM. 
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• Trường Trung Cấp Phật Học Tỉnh Thừa Thiên - Huế 
• Tổ Đình Thiền Tôn tỉnh Thừa Thiên - Huế 
• Chùa Từ Đàm tỉnh Thừa Thiên – Huế 
• Chúng Công Đức Tỉnh Hội Phật Giáo Khánh Hòa 
• Chư Tăng Ni hệ phái Khất sĩ thành phố Nha Trang 
• Hòa thượng Đức Phương chùa Lam Sơn tỉnh Thừa 

Thiên – Huế 
• Chúng Dược Vương, TP. HCM. 
• Chư Ni chùa Vạn Thiện Quận 5, thành phố Hồ Chí 

Minh 
• Ni Chúng Ni viện Đàm Hương 
• Trường Măng Non Tỉnh Hội Phật Giáo Khánh Hòa 
• Chư Ni Tịnh xá Ngọc Phước tỉnh Bình Phước 
• Ban Đại Diện Phật Giáo Trường Hạ Huyện Xuân Lộc, 

Đồng Nai 
• Chúng Đệ tử Mai Hoàng 
• GĐPT chùa Long Sơn, Nha Trang 
• Ban Đại Diện Phật Giáo Huyện Ninh Hoà, Tăng Ni sinh 

Khóa 1,2 sơ cấp Phật Học Ninh Hoà 
• Chư Tăng Ni Phật tử Ninh Hoà 
• Chư Tăng và Phật tử chùa Vĩnh Long Sài Gòn. 
• Chư Ni chùa Từ Thuyền Sài Gòn 
• Hòa Thượng Thích Minh Tuệ, TP. HCM 
• Chùa Linh Sơn Pháp Bảo, Nha Trang 
• Chùa Pháp Vân Canada. 
• Ni chúng chùa Liên Trì, TP. HCM. 
• Ni trưởng, Ni chúng Tổ đình Linh Sơn Nha Trang 
• Học Ni Thích Nữ Huệ Ân - USA. 
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• Chùa Diệu Quang Nam – Bắc California, USA 
• Chùa Hoằng Pháp thành phố Hồ Chí Minh 
• Phật tử Thiền thất Viên Thông Nha Trang 
• Đoàn Cựu Huynh trưởng GĐPT chùa Kỳ Viên Nha 

Trang . 
• Gia đình ông bà Nguyễn Thiện 
• Ni chúng chùa Liên Trì thành phố Hồ Chí Minh 
• Đạo Tràng Pháp Hoa Ni Viện Diệu Quang thành phố 

Nha Trang 
• Gia đình Tuệ Uyển An Lạc Hạnh Tp Nha Trang 
• Tăng Ni sinh du học Ấn Độ 
• Ni chúng chùa Diệu Giác Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh 
• Ni Chúng chùa Tuệ Uyển quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí 

Minh 
• Tăng Ni sinh Trường Phật Học Khánh Hoà 
• Công An tỉnh Khánh Hòa 
• Chùa Phước Viên Biên Hòa 
• Chùa Khuê Bắc, chùa Quán Thế Âm, chùa Thái Bình 

(Đà Nẵng) 
• Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Khánh Hoà . 
• Đoàn Công An Tỉnh Khánh Hoà 
• Chúng Từ Ân Huế - Thích Quán Chơn. 
• Phật tử Huệ Phước - Minh Đức 
• Chùa Vạn Đức - Vạn Ninh. 
• Tổ đình Linh Sơn - Vạn Ninh. 
• Ban Lãnh đạo phường Phương Sơn, Nha Trang . 
• Ban Trị Sự Tỉnh Hội Phật Giáo tỉnh Bình Thuận. 
• Trường Trung Cấp Phật Học tỉnh Bình Thuận. 
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• Chùa Hải Quan, Mũi Né, Phan thiết, Bình Thuận. 
• Tăng sinh Thích Quảng Ba, Thích Đồng Từ tại Úc. 
• Trường Mẫu Giáo Phước Huệ, Tp. Nha Trang 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤNG CÚNG CHÚNG TRUNG TÔN  
THIỆN THUẬN GIẢI THOÁT GIỚI  

BỊNH TỬ BẤT KHỔ THÂN  
THỊ THẮNG DỊ THỤC TƯỚNG 

Tỳ-kheo Trí Quang tiến tụng 



CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC 
Hòa thượng Thích Mãn Giác,  

Hội chủ Tổng hội Phật giáo Việt nam, Mỹ quốc  
hộ niệm 

 



 

 

TÙY TÙNG PHẬT HẬU 
Hòa thượng Thích Minh Châu,  

Viện chủ Thiền viện Vạn Hạnh, Sàigòn 
cùng chư Tăng đồng phúng điếu 



TÀI TÙNG CHÍ CHẢNH NHẬM TRIÊU SƯƠNG 
Trung Phần Phật học viện - Quảng Hương Già Lam 

Viện chủ, Trụ trì, Học chúng tịnh đàn việt chúng đẳng đồng khể thủ 



DANH SÁCH  
CÁC PHÁI ĐOÀN KÍNH VIẾNG 

 

• Chư Tôn Giáo phẩm HĐCM - HĐTS GHPGVN. 
• Thường Trực VP1, VP2 TƯGH PGVN. 
• Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam. 
• Ban Tăng sự, Ban Văn Hóa, Ban Hướng Dẫn Phật tử, Ban 

Nghi Lễ, Ban Hoằng Pháp, Ban Giáo Dục Tăng Ni, Ban 
Kinh tế Tài Chánh, Ban Từ Thiện Xã Hội và các Ban 
Ngành, Viện trực thuộc TƯGH PGVN 

• Ban Trị Sự Thành Hội PG Tp.HCM, Tổ in ấn Thành hội 
PG Tp.HCM, các Ban Ngành Trực thuộc thành hội PG 
Thành phố 

• Ban Trị Sự Tỉnh Giáo Hội Phật Giáo Khánh Hòa và các 
Ban Ngành trực thuộc Tỉnh Hội Phật Giáo Khánh Hòa. 

• Tân, cựu Tăng Ni sinh các Khóa Học viện Phật Giáo Việt 
Nam. 

• Phái đoàn Chi Phái Lâm Tế Chúc Thánh, tại Tp.HCM và 
tỉnh Quảng Nam. 

• Môn phong Tổ Đình Từ Lâm (Quảng Ngãi), Thiền Lâm 
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Tp.HCM. 
• Tổ Đình Ấn Quang, Quận 10 Tp.HCM 
• Tổ Đình Hưng Long, quận 10, Tp.HCM 
• Tổ Đình Từ Nghiêm (Ni bộ Bắc Tông) Tp.HCM 
• Chùa Pháp Hoa, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM 
• Chùa Phổ Đà, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM 
• Tu viện Vĩnh Đức Tp. HCM 
• Ban Trị Sự Phật Giáo Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
• Ban Trị Sự Phật Giáo Tỉnh Phú Yên 
• Ban Trị Sự Phật Giáo Tỉnh Bình Định 
• Chùa Giác Nguyên, Quận 4 – Thành phố Hồ Chí Minh 
• Ni Chúng Chùa Phước Hải, Quận 10 – Thành phố Hồ Chí 

Minh 
• Ban Đại diện Phật Giáo và Tăng Ni, Phật tử huyện Vạn 

Ninh 
• Tu Viện Vĩnh Minh tỉnh Lâm Đồng 
• Chùa Thiền Quang và chùa Thiên Long thành phố Hồ Chí 

Minh. 
• Tu viện Quảng Đức Australia 
• Chùa Tịnh Đức Nha Trang 
• Đoàn Thanh niên Phật tử Thiện Hạnh 
• Ban Trị Sự Phật Giáo Tỉnh Thừa Thiên – Huế 
• Hội Đồng điều hành và Tăng Ni sinh Học viện PGVN tại 

Huế 
• Trường Trung Cấp Phật Học Tỉnh Thừa Thiên – Huế 
• Ni bộ Bắc Tông tỉnh Thừa Thiên – Huế 
• Tổ đình Báo Quốc tỉnh Thừa Thiên - Huế 
• Chùa Vương Xá thành phố Nha Trang 
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• Chùa Kỳ Viên thành phố Nha Trang 
• Chúng Giải Thoát và chúng Bát Quan Trai chùa Long Sơn 
• Chùa Giác Hải thành phố Nha Trang 
• Chúng Bát Quan trai Ni Viện Diệu Quang, Tp. Nha Trang 
• Ban Bảo trợ Gia Đình Phật tử tỉnh Khánh Hoà 
• Lớp học Phật Cư sĩ Áo lam II thành phố Nha Trang 
• Ban Đại Diện Phật Giáo Huyện Diên Khánh 
• Nhà Trẻ Mẫu giáo Măng Non 
• Tịnh xá Ngọc Phước tỉnh Bình Phước 
• Tu Viện Đàm Hương 
• Tăng Ni hệ phái Khất sĩ thành phố Nha Trang 
• Chùa Khuông Việt thành phố Hồ Chí Minh 
• Chùa Thiên Phú thành phố Nha Trang 
• Chúng Công Đức Ban Trị Sự Phật Giáo Khánh Hòa 
• Chùa Linh Thứu thành phố Nha Trang 
• Ban Nghi Lễ Tỉnh Hội Phật Giáo Khánh Hòa 
• Ban Từ Thiện Xã Hội Phật Giáo Tỉnh Khánh Hòa 
• Tổ Đình Sắc Tứ Hội Phước thành phố Nha Trang 
• Chùa Di Đà, Úc Đại Lợi 
• Chúng Dược Vương, Nha Trang 
• Chùa Bình Quang, Phan Thiết 
• Ban Đại diện Phật Giáo huyện Xuân lộc, Đồng Nai. 
• Niệm Phật Đường A Dục Vương, Nha Trang 
• Công Ty Mai Hoàng 
• GĐPT. Long Sơn, Nha Trang 
• Ban Đại Diện Phật Giáo Huyện Ninh Hoà 
• Chùa Linh Sơn Pháp Bảo, Nha Trang 
• Chùa Pháp Vân, Canada. 
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• Chùa Phổ Tịnh, Nha Trang 
• Chùa Bửu Quang, Diên Khánh. 
• Ban Đại Diện Tin Lành, Nha Trang 
• Ni chúng và Phật tử chùa Thiên Hoà, Nha Trang 
• Gia đình Phật tử Trần Tú Hoà 
• Phật tử chùa Lâm Tỳ Ni, Nha Trang 
• Chùa Vạn Phước, TP. HCM. 
• Chùa Hải Quang, TP. HCM 
• Chùa Liên Trì, TP. HCM 
• Bếp ăn Từ thiện bệnh nhân nghèo bệnh viện Đa Khoa Tỉnh 

Khánh Hoà 
• Phái đoàn Phật tử Vạn Giã, Vạn Ninh. 
• Ban Hoằng Pháp Tỉnh Hội Phật Giáo Khánh Hoà 
• Lớp học Cư sĩ Áo Lam 1, 2 Tp. Nha Trang 
• Chùa Hoa Quang, Nha Trang 
• Chùa Thiên Xá, Nha Trang 
• Chư Tăng và Gia đình Phật tử chùa Ngộ Phước, Nha Trang 
• Ni trưởng Linh Sơn và chư Ni các Tự viện thuộc tổ đình 

Linh Sơn 
• Nhóm lớp Học Cư sĩ Áo Lam 2 và chúng Giải Thoát 
• Phật tử chùa Vĩnh Thọ thành phố Nha Trang 
• Chùa Bảo Đàm thành phố Hồ Chí Minh 
• Chùa Diệu Quang Nam – Bắc California USA 
• Chùa Hoằng Pháp thành phố Hồ Chí Minh 
• Tổ Đình Huê Lâm thành phố Hồ Chí Minh 
• Chùa Kim Quang thành phố Nha Trang 
• Chùa Kim Sơn thành phố Nha Trang 
• Niệm Phật Đường, Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 
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• Chùa Vạn Đức thành phố Nha Trang 
• Đoàn Cựu Huynh trưởng GĐPT chùa Kỳ Viên 
• Phật tử Thiền thất Viên Thông, Nha Trang 
• Gia đình ông bà Nguyễn Thiện 
• Ni chúng chùa Liên Trì thành phố Hồ Chí Minh 
• Đạo Tràng Pháp Hoa Ni Viện Diệu Quang thành phố Nha 

Trang 
• Cựu học Tăng Trường Trung Cấp Phật Học Khánh Hòa 
• Đoàn Phật tử Tâm Minh, TP. HCM. 
• Đoàn Du học Tăng Ấn Độ 
• Chùa Cấp Cô Độc, Nha Trang 
• Ni Chúng của cố Ni Sư Trí Hải và Tịnh Thất Tuệ Uyển, 

TP. HCM 
• Hoà Thượng Thích Minh Châu, Thiền viện Vạn Hạnh, 

TP.HCM, 
• Ni sư Thích Nữ Như Minh, Thích Nữ Hải Liên - Thừa 

Thiên Huế. 
• Chùa Diệu Giác, Tp. HCM 
• Gia đình Tuệ Uyển, An Lạc Hạnh, Nha Trang 
• Chùa Sắc tứ Liên Hoa, Nha Trang 
• Chùa Nghĩa Hoà, Nha Trang 
• Hoà Thượng Thích Trí Quang chùa Già Lam, Tp.HCM 
• Ban Nghi Lễ Tỉnh Giáo Hội Phật Giáo Khánh Hoà 
• Ban Chức Sự Trường hạ Chùa tổ Đình Vĩnh Nghiêm và 

Tăng Ni Phật tử hệ phái tổ đình Vĩnh Nghiêm TP. HCM 
• Tăng Ni Phật tử hệ phái Tổ đình Vĩnh Nghiêm, Tp.HCM 
• Chùa Vĩnh Phước Quận 12, Tp.HCM 
• Chùa An Lạc, Quận 1, Tp.HCM. 
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• Ban Văn Hoá Trung Ương GHPGVN 
• Tăng Ni Phật tử môn phong Nghĩa Phương và Hải Đức Nha 

Trang 
• Trung Tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam Houston - Mỹ. 
• Chùa Thuyền Tôn, Huế (đệ tử Huệ Phước, Minh Đức) 
• Chùa Thanh Sơn, Thuỷ Triều, Cam Ranh 
• Chùa Long Quang, Vĩnh Thọ, Nha Trang 
• Ni Viện Diệu Quang, Nha Trang 
• Tổ đình Linh Phong, Đà Lạt 
• Chùa Tâm Ấn, Đà Lạt 
• Chùa Thiền Lâm, Đà Lạt 
• Chùa Quán Thế Âm, Chùa Khuê Bắc, Chùa Thái Bình - 

Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng. 
• Chùa Đông Độ, Nha Trang 
• Sở Công An tỉnh Khánh Hòa 
• Ban Giám Đốc Bệnh Viện Đa Khoa tỉnh Khánh Hoà 
• Lãnh đạo Ban Dân Vận Tỉnh uỷ Khánh Hoà 
• Chùa Phi Lai - Biên Hòa, Đồng Nai. 
• Chùa Phi Lai - Tuy Hoà, Phú Yên. 
• Chùa Phước Viên - Biên Hòa, Đồng Nai 
• Chùa Từ Tôn - Biên Hoà, Đồng Nai. 
• Đảng Ủy, Hội Đồng Nhân Dân, Ủy Ban Nhân Dân, Ủy Ban 

Mặt Trận các Ban Ngành Đoàn thể phường Phương Sơn. 
• Chùa Tổ Đình Linh Sơn Vạn Ninh. 
• Chùa Vạn Đức, Vạn Ninh 
• Chùa Tân Long, Vạn Ninh. 
• Ban Trị Sự Ban Giám Hiệu, Ban Giáo Thọ, Ni Bộ, Tổ Đình 

Diệu Ấn,Tổ Đình Long Quang Tỉnh Ninh Thuận. 
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• Thành Ủy, Hội Đồng Nhân Dân, Ủy Ban Nhân Dân, Ủy 
Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tp. Nha Trang . 

• Ban Trị Sự Tỉnh Hội Phật Giáo Tỉnh Bình Thuận, Ban Đại 
Diện Phật Giáo Tỉnh Bình Thuận, Trường Trung Cấp Phật 
Học, Ni Bộ Tỉnh Bình Thuận. 

• Tăng Ni Tu viện Hương Nghiêm - Đại Ninh - Đà Lạt. 
• Chùa Bảo Quốc, chùa Châu Lâm - Thừa Thiên Huế 
• Tăng Đoàn Làng Mai - Pháp Quốc 
• Chùa Từ Đức - Quảng Đức. 
• Tịnh xá Trung Tâm - TP. HCM 
• Ban Trị Sự Phật Giáo Tỉnh Quảng Nam. 
• Lãnh đạo Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Khánh Hoà . 
• Chúng pháp Hoa chùa Long Sơn, Nha Trang . 
• Chùa Bửu Lâm, chùa Phật Ân – Long Thành, Đồng Nai. 
• Lãnh đạo Tỉnh Ủy, Hội Đồng Nhân Dân, Ủy Ban Nhân 

Dân, Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tỉnh Khánh 
Hoà . 

• Lớp hán văn Phật Học nâng cao Viện nghiên Cứu Phật Học 
Tp.HCM. 

• Tăng Ni sinh lớp Luật Học Gia Giáo. 
• Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Tỉnh Quảng Trị 
• Quý Thầy và Phật tử chùa Diên Thọ. 
• Ban Tôn Giáo Tp. HCM, Ban Tôn Giáo tỉnh Khánh Hoà. 
• Chùa Chánh Quang - Hùng Vương, Nha Trang . 
• Chùa Liên Trì - Quận 2, TP. HCM. 
• Chùa Long Thọ, Tp. Nha Trang 
• Chùa Lộc Sơn, Tp. Nha Trang 
• Thiền viện Linh Chiếu, Huệ Chiếu, Hương Hải, Viên 
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Chiếu - Long Thành, Đồng Nai. 
• Chùa Phật Giáo Tu Bông, Vạn Ninh. 
• Chùa Vạn Thạnh Tp. Nha Trang 
• Chùa Từ Nghiêm, Tp. HCM 
• Chùa Dược Sư, Tp. HCM 
• Chùa Thanh Quang, Tp. Nha Trang 
• Chùa Diệu Pháp, Tp. Nha Trang 
• Chùa Hưng Sơn Tự, Tp. Nha Trang 
• Tăng sinh Thích Quảng Ba, Thích Đồng Từ tại Úc. 
• Trường Mẫu Giáo Phước Huệ, Tp. Nha Trang 
• Tịnh Tăng Chúng và Phật tử chùa Viên Giác - Tp. 

Hannover tại Đức Quốc 
• Chùa Phước Long, Tp. Nha Trang 
• Ban hộ tự chùa Phong Lộc 
• Chùa Minh Phước, Diên Khánh. 
• Chùa Pháp Bảo Thủ đức Tp. HCM 
• Hội Phật Giáo Linh Sơn Thế Giới, ban phiên dịch Linh 

Sơn Pháp bảo đại tạng kinh chùa Pháp Bảo Thủ Đức. 
• Ni chúng và Phật tử chùa An Tường Tp. Nha Trang 
• Ban Trị Sự Tỉnh Hội PG Quảng Ngãi. 
• Ban Trị Sự PG Tỉnh Komtum 
• Chư tăng Ni Đồng hương Bình Định 
• Ban Trị Sự Tỉnh hội PG lâm Đồng 
• Chùa Tăng Phúc,Long Biên - Hà Nội 
• Chùa Phúc Diên Đông Anh, Hà Nội 
• Chư Tăng Phật học viện Huệ Nghiêm Tp. HCM 
• Chùa Đa Bảo, Tp. HCM 
• Chùa Long Thành, Tp. HCM 
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• Chùa Từ Hiếu, Tp. HCM 
• Chùa Long Viên, Tp. HCM 
• Chùa Thiền Tỉnh, Tp. HCM 
• Chùa Phước Thành, Tp. HCM 
• Chùa Từ Ân, Tp. HCM 
• Tập Thể Trung Tâm Xúc Tiến Du Lịch Thương Mại, Tp. 

Nha Trang 
• Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Nha Trang 
• Trường Trung Học Cơ sở Phan Sào Nam Nha Trang 
• Ban Trị Sự Tỉnh Hội Phật Giáo Tỉnh Đồng Nai. 
• Ban Đại Diện Phật Giáo Thị xã Long Khánh. 
• Đại Diện Chư Tăng Và Phật Tử Tu Viện Giác Hải Vạn 

Ninh. 
• Đoàn Phật tử Tuy Hoà Phú yên. 
• Tu Viện Quảng Hương Già Lam, Tp. HCM 
• Hoà Thượng Mãn Giác chùa Việt Nam - Mỹ quốc 
• Chùa từ Tân, quận Tân Bình, Tp. HCM 
• Hãng vị trai lá bồ đề, Nha Trang. 
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