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Tôi ghi danh tham dự khóa tu học Bắc Mỹ lần thứ 9 sau khi đọc thông báo từ trang Hoa Vô Ưu. 
Sau khi ghi danh rất nhiều lần tôi có thoáng chút lo ngại vì chưa từng sinh hoạt chung với một 
tập thể không phải là người trong cùng gia đình. Tôi vốn rất ngại nơi đông người, sức khỏe gần 
đây không tốt; bên cạnh sự háo hức tò mò về chuyến đi tôi cũng hơi lo lắng khi nghe nói đến 2 

chữ “Thuận duyên”. Nhiều người chia sẻ với tôi rằng họ đã đăng ký đi tu học nhiều lần nhưng chưa bao 
giờ làm được vì những điều không thuận duyên vào giờ cuối. Sau 3 tuần háo hức chờ đợi và ráng giữ sức 
khỏe của mình ổn định, ngày 25 tháng 7 năm 2019 tôi cũng có mặt cùng hơn ba trăm Phật tử từ khắp nơi 
tụ tập về khách sạn Double Tree trước 4 giờ chiều.

Sự chuẩn bị của ban tổ chức thật chu đáo từ việc đón các Phật tử từ 3 sân bay khác nhau ở miền bắc 
Cali đến những trạm xe chở khách đường bộ. Đón tôi tại sân bay San Jose là một chị Phật tử của Đạo 
Tràng Trang Nghiêm cũng là người của ban tổ chức. Tôi được biết khóa tu học lần thứ 9 năm nay có gần 
hai trăm chư tăng ni và hơn ba trăm Phật tử đến từ Canada và các tiểu bang trên khắp nước Mỹ. Sau khi 
nhận thẻ tên và chìa khóa, tôi hòa cùng đoàn người đi tìm phòng của mình trong khách sạn sang trọng 
rộng lớn. Trong lúc háo hức cùng đi tìm phòng, những câu thăm hỏi làm quen từ các cô bác khiến tôi an 
lòng và bớt lo ngại. Tôi được xếp ở chung phòng với hai bác lớn tuổi có “thâm niên” đi dự tu học không 
dưới 5 lần. Bác nào cũng có cả kho chuyện kể về kinh nghiệm sống chung, cùng tu học với vài trăm 
người, được quen biết và nhất là học được rất nhiều những điều an lạc sau 5 ngày tu học. Các bác khuyên 
rất chân thành với đứa học trò lớp 1 là tôi: “Con cứ mở lòng mình ra đón nhận Phật Pháp, hãy cảm nhận 
giây phút an lạc này sau khi trở về nhà tâm tư của con sẽ nhẹ hơn, hoan hỉ hơn và sẽ nhớ về những ngày 
tu học này nhiều lắm đó con gái”. 

Từ sau khi quy y tôi đến dự lễ tại nhiều ngôi tam bảo khác nhau, được các cô bác thương mến và tôi 
thường được nhận là “con gái” của các bác. Có lần tôi nói đùa, giờ con có nhiều “Mẹ” quá mà sao hỏng 
có thêm “Ba” nào. Ba con vừa mất nên con mong muốn có ai nhận con là con gái cho đỡ nhớ ba con. Các 
bác về nhà hỏi bác trai dùm con, hay là lần sau đi học các bác đưa bác trai cùng đi cho con được chào 
và được nhận “Ba”một lần luôn. Các bác gái cười rất tươi và nói “Con nhỏ này dụ dùm ban tổ chức hả 
con”. Nếu quả thật được thêm Phật tử “phu quân” đi cùng, ban tổ chức khóa tu lần thứ mười sẽ thưởng 
gì cho tôi đây nhỉ?.

Buổi ăn tối đầu tiên của khóa tu học là món Mì Quảng chay do chính chị Viên Hương, thành viên 
chính của ban tổ chức tự tay nấu mời chư Tăng ni và Phật tử. Thời tiết miền bắc Cali chiều hôm đó thật 
dễ chịu. Nhiệt độ khoảng 70-75 độ F, nắng của buổi chiều hè ánh vàng sáng đẹp dịu dàng như màu áo của 
hàng trăm chư tăng ni đang rảo bước khoan thai trong sân khách sạn. Từng cơn gió hiu hiu thổi nhè nhẹ 
xào xạt trên các tán cây đong đưa như vẫy chào đoàn khách thập phương đang có mặt tại sân bên ngoài 
khách sạn dự buổi ăn chiều. Những tô mì Quảng thơm ngon đẹp mắt rất vừa lòng thực khách chiều hôm 
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đó. Mọi người vừa trải qua một ngày dài di chuyển bằng mọi phương thức, thân tuy có mệt nhưng sau 
khi được thưởng thức tô mì Quảng vừa miệng cùng miếng bánh tráng mè giòn rụm, lại có thêm dĩa rau 
xanh cùng chanh ớt chua cay ai ai cũng tấm tắc khen. Tình yêu đi qua con đường bao tử ắt hẳn cũng từ lý 
do đó. Khi người nấu đặt nhiều tâm tư tình cảm của mình vào món ăn thì thực khách sẽ cảm nhận được 
điều đó từ món ăn đang nuôi thân mình lành mạnh. Món ăn phụ là những chiếc bánh bột lọc chay nhân 
đậu xanh bùi bùi mặn mặn rất vừa miệng. Món tráng miệng là những trái cherry vàng đỏ thật tươi ngon. 
Khung cảnh mát mẻ an lành, mọi người thân thiện chan hòa, thức ăn ngon và ấm bụng. Ôi, thiên đường 
hạ giới chính là đây. Có câu “Có thực mới vực được đạo” thiệt quả không sai. Khi thân đã được chăm sóc 
cẩn thận chu đáo về phần “thực” thì tâm sẽ hoan hỉ an lạc chờ đón phần “hành” từ những lời Phật Pháp. 
Cũng nên nói thêm công đức vô lượng trong việc cúng dường những bữa ăn trong 5 ngày tu học là sự 
phát tâm của các ngôi chùa vùng San Jose và của vài cá nhân ẩn danh. Sự đóng góp cho khóa tu học được 
thành công viên mãn từ việc chăm sóc phần ẩm thực rất chu đáo và vô cùng ý nghĩa.

Lần đầu tiên tham dự tu học tôi cảm nhận về không khí trang nghiêm nhưng rất ấm áp tại hội trường 
được bày trí như chánh điện. Ngay giữa chánh điện là tượng Phật Thích Ca màu trắng ngồi trên đài sen 
đang nở nụ cười từ bi độ lượng nhìn xuống học viên. Vầng hào quang tỏa sáng chung quanh Ngài trên nền 
trời xanh biếc như ánh trăng nhân từ mang màu ánh đạo vàng tỏa xuống nhân gian. Hòa Thượng Thích 
Thái Siêu (Trụ trì chùa Đại Bảo Trang Nghiêm) là trưởng ban tổ chức của khóa tu Bắc Mỹ lần thứ 9. Tất 
cả những lời tán dương công đức về sự chuẩn bị tiếp đón của Hòa Thượng Thích Thái Siêu cùng Ban tổ 
chức dường như không cần thiết nữa, khi sự trân trọng yêu kính Hòa Thượng đã hiện rõ trên từng nét mặt 
và những tràng pháo tay không dứt từ năm trăm người có mặt tại hội trường. Hòa Thượng có dáng người 
tầm thước nhưng sức làm việc của Ôn lại rất phi thường. Một năm qua từ khi nhận nhiệm vụ là Trưởng 
ban tổ chức khóa tu học Bắc Mỹ lần thứ 9, Hòa Thượng đã “ngày quên ăn, đêm quên ngủ, ruột gan lo lắng 
nhưng chắn chắn nước mắt không hề dầm dề” như Nguyễn Trãi trong Bình Ngô Đại Cáo, vì trông Ôn vui 
lắm, vẫn còn hào khí lắm khi nói về việc chuẩn bị trong suốt một năm qua. Bằng sự chân tình giản dị Hòa 
Thượng Thích Thái Siêu chia sẽ nhẹ nhàng trong lời nói, nhưng thật không nhẹ nhàng ở phần trách nhiệm 
về mười hai tháng qua đã cùng ban tổ chức chuẩn bị cho việc tiếp đón và việc thuê khách sạn đến sắp xếp 
đón chư tăng và Phật tử từ khắp nơi. Ai nghe cũng thương quý Ôn lắm, mọi người đồng thanh tin tưởng 
đề nghị “Làm tiếp lần thứ mười, thứ mười một nữa nha Ôn”. Và nụ cười hoan hỉ pha chút lo lắng lại nở 
trên gương mặt hiền từ của Hòa Thượng Thích Thái Siêu trong tràng pháo tay vang dội khắp hội trường.

Những lớp học của khóa tu gồm có:  Lớp dành cho giới tăng ni, lớp dành cho học viên Phật tử, và 
lớp dành riêng cho các em thiếu nhi. Tôi hòa theo dòng người là các bác học viên lớn tuổi đã có thâm niên 
tu học và những gương mặt có chút lơ ngơ lạ lẫm của “Học viên lớp 1” như tôi đi vào hội trường chính 
để nghe bài giảng đầu tiên về Phật pháp trực tiếp chứ không qua CD hay màn hình Tivi. Trước mắt tôi 
ngay trên hàng ghế của chư tăng là vị giảng sư khoác y vàng đơn sơ giản dị nhưng rất trang nghiêm và 
gần gũi. Từ dưới hàng ghế học viên tôi nhận ra năng lượng từ bi an lạc tỏa từ các Ngài. 

Khi những lời giảng đầu tiên được cất lên một cảm xúc thật khác lạ dâng tràn trong tâm hồn tôi. Đây 
không phải là những lời giảng khô khan giáo điều như tôi từng nghe trong thánh đường. Tôi như nghe 
được từng lời tâm tình trò chuyện lẫn trong hơi thở nhẹ nhàng từ chất giọng đơn sơ truyền cảm thỉnh 
thoảng pha chút hóm hỉnh hài hước của các vị giảng sư. Khi lời giảng có sự tương tác đồng điệu từ người 
nói và người nghe thì hiệu ứng tâm linh của sự an lạc tỏa ra từ thần thái lẫn biểu cảm của gương mặt. Tôi 
cảm nhận được điều này rất rõ vì tôi tuy không cười nói trong khi nghe giảng nhưng tôi dường như thấy 
cả thân và tâm mình đang hoan hỉ reo vui từ tận sâu đáy lòng mình. Điều này tôi chưa bao giờ cảm nhận 
được qua những lần nghe giảng Phật pháp qua màn hình Ipad vô tri vô giác. 
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Điều tôi ngạc nhiên và vô cùng ngưỡng mộ là phần đặt câu hỏi sau bài giảng từ các học viên. Những 
câu hỏi mang sự ưu tư từ người Phật tử đi tìm con đường tìm an lạc cho chính họ và lan tỏa sự thông hiểu 
đạo pháp đó cho những người đang có mặt trong khóa tu học. Đây có thể là điều nhiệm mầu lớn nhất 
cho lần tu học đầu tiên của tôi. Nghe giảng Pháp, hiểu được lời giảng và áp dụng lời giảng đã khó, tìm 
ra những điều uẩn khúc tâm mình chưa hiểu rõ để được an lạc trọn vẹn hơn lại càng khó hơn. Khi nghe 
những câu hỏi đặt ra nhận được sự tán dương đồng tình từ hàng trăm học viên Phật tử, sau đó là lời giải 
thích chân tình thấu đáo từ vị giảng sư,  tôi hiểu và trân quý hơn giây phút hiện tại mình đang có. Đó là 
giây phút tâm thức của tôi giác ngộ Phật pháp để thay thế những ưu tư muộn phiền trong đời sống. Đó là 
giây phút tôi đã nhìn ra bến bờ an lạc để tìm đến và trú ngụ tâm tôi nơi đó. Không có khoảng cách  nặng 
nề  giữa vị giảng sư trong màu y vàng với Phật tử trong màu áo lam nâu. Không gian và thời gian như 
hòa quyện lại chỉ có sự gần gũi đồng nhất trong tâm thức của những người con Phật đang lắng lòng và 
cùng chiêm nghiệm những điều Phật dạy. 

Điều đặc biệt khác những lần tu học trước là những bài giảng tại khóa tu học lần thứ 9 do các Đại 
Đức, Thượng tọa đảm nhiệm và không một bài giảng nào từ các Hòa Thượng. Phải chăng quý Ngài đã 
lớn tuổi và mệt mỏi từ chuyến đi xa mà không ban cho học viên một bài thuyết pháp nào chăng?  Thưa 
không, nhiệt huyết và tâm tư của quý Ôn vẫn còn đầy ắp, quý Ngài đang truyền năng lượng từ bi đến chư 
tăng trẻ bằng cách lui lại phía sau để khích lệ tinh thần và bàn giao trách nhiệm thuyết giảng Phật pháp 
cho thế hệ chư tăng ni kế tiếp. Dân gian có câu  “Tre tàn - măng mọc” phải hiểu theo cách “Tre chưa tàn 
nhưng măng phải mọc” là hoàn toàn chính xác với tâm tư và thông điệp quý Hòa Thượng muốn gởi đến 
chư tăng ni trẻ. Bằng mọi cách phải xây dựng và phát triển Phật giáo Việt Nam tại hải ngoại khi quý Ngài 
còn tại thế. Lớp tăng ni trẻ rất cần sự hướng dẫn và cố vấn từ quý Trưởng lão Hòa Thượng để nền Phật 
Giáo Việt Nam đi đúng và vững vàng không chỉ là trách nhiệm của hàng tăng ni mà là bổn phận của từng 
cá nhân và tập thể Phật tử Việt Nam trên khắp thế giới.

Thầy Thích Hạnh Tuệ chia sẻ với học viên Phật tử những lời Thầy vừa nghe từ Hòa Thượng Thích 
Nguyên Siêu nhắc nhở chư tăng trẻ trong phòng học riêng của tăng ni. Thầy Hạnh Tuệ nói rằng Hòa 
Thượng Thích Nguyên Siêu đã tâm tình về nỗi trăn trở đó trong nước mắt… Khi ấy tôi đang ngồi ở hàng 
ghế cuối cùng của hội trường cách rất xa nơi thầy Hạnh Tuệ đang đứng, tôi nghe lòng mình chùng lại khi 
giọng của Thầy Hạnh Tuệ lạc đi đôi chút khi nhắc lại hình ảnh của Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu trong 
phòng học bên kia. Tôi không thấy được hình ảnh “nói trong nước mắt” của Ôn Nguyên Siêu nhưng lòng 
tôi dường như đọc được sự xúc động khôn tả từ Thầy Hạnh Tuệ. Sự giao cảm về nỗi lòng trăn trở làm 
gì để gìn giữ và phát triển Phật giáo Việt Nam tại hải ngoại không còn là của riêng Hòa Thượng Thích 
Nguyên Siêu, của Thầy Hạnh Tuệ, của bản thân tôi mà tâm tình đó dường như đang lan tỏa vào tâm hồn 
của hơn ba trăm học viên Phật tử đang có mặt tại hội trường. 

Việc ấn định các bài giảng cho khóa tu học do quý Thượng Tọa và Đại Đức đảm nhiệm theo nhận 
định của cá nhân tôi như câu dân gian ví von “Gừng càng già càng cay”. Cái vị cay nhưng rất nồng ấm 
của  “Gừng già” là Đại lão Hòa Thượng và Hòa Thượng của Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại hải 
ngoại đặt vào giới tăng ni trẻ. Các Ngài không hề lùi bước trong việc gìn giữ, duy trì và phát triển Phật 
giáo Việt Nam trong từng ngày từng giờ các Ngài còn đang tại thế. Tâm tư của các Ngài phải truyền vào 
thế hệ kế tiếp cùng sự tin tưởng và mong muốn Phật giáo Việt Nam tồn tại và phát triển trong từng gia 
đình Việt Nam, như công dụng của lát gừng già có thể chữa lành rất nhiều thứ bệnh mà ngày nay đã là 
bài thuốc hữu hiệu cho cả đông dược và tây dược. Gừng là bài thuốc không thể thiếu được trong từng gia 
đình Việt Nam, Phật giáo Việt Nam chắc chắn sẽ là kim chỉ nam không thể thiếu được trong mỗi mái ấm 
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gia đình Việt tại hải ngoại. 

Theo cảm nhận của người viết có mặt ngay giờ phút nghe tâm tình của thầy Hạnh Tuệ nói về Hòa 
Thượng Thích Nguyên Siêu “nói trong nước mắt”, các Sư Ông cao niên đã gởi thông điệp nhẹ nhàng 
nhưng rất sâu sắc đến các chư tăng trẻ và Phật tử trung niên thế hệ chúng ta. Bánh xe Phật pháp các Sư 
Ông vẫn đang đi cùng chúng ta, nhưng các Ngài đã, đang và sẽ giao phó việc lèo lái chiếc xe Phật pháp 
này cho hàng chư tăng ni thế hệ kế tiếp bằng lòng từ bi và tin tưởng. Các Ngài không hề dừng lại và sẽ 
không bao giờ dừng lại khi vẫn còn hơi thở trên thế gian này; Các Ngài chỉ lui lại một bước cho hàng 
chư tăng trẻ bước lên bục giảng và đặt hy vọng các thầy trẻ sẽ dấn thân nhiều hơn trong việc gìn giữ Phật 
giáo Việt Nam trên các quê hương thứ hai mà chúng ta đang sinh sống. Chư tăng trẻ không chỉ kế thừa sự 
nghiệp duy trì Phật giáo Việt Nam tại hải ngoại mà còn phải đào tạo và hướng dẫn thế hệ kế tiếp. Phật tử 
chúng ta cũng như thế, ngoài việc tu học cho bản thân mình, trách nhiệm của chúng ta là hướng dẫn và 
duy trì Phật giáo Việt Nam cho con cháu trong từng nếp nhà gia đình Việt tại hải ngoại.

Điều cuối cùng trước khi kết thúc bài cảm nhận này tôi xin thật tâm chia sẽ cùng bạn đọc, đó là hình 
ảnh của Đạo lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm Giáo Hội Phật 
Giáo Việt nam Thống Nhất Hoa Kỳ. Năm nay Ôn đã 92 tuổi, sức khỏe đã yếu đi do tuổi tác nhưng tấm 
lòng và trách nhiệm của người ở vị trí lãnh đạo Phật giáo, Sư Ông đã hiệp lực cùng khóa tu học Bắc Mỹ 
lần thứ 9 trọn vẹn 5 ngày. Vào buổi sáng tinh sương lúc 5:30 AM Sư Ông dự ngồi thiền, tụng kinh Lăng 
Nghiêm cùng chư tăng và đại chúng. Buổi tối 10:00 PM Sư Ông lại có mặt tại hội trường chánh điện cùng 
tụng kinh tối và ngồi thiền 30 phút với chư tăng cùng học viên Phật tử. Hình ảnh Ôn đi chậm rãi thư thả 
từng bước chân cùng nụ cười từ bi độ lượng của bậc chân tu mỗi sáng chiều là hình ảnh đẹp nhất, quý giá 
nhất mà tôi may mắn ghi lại được. Chút cảm nghiệm cùng vài hình ảnh về khóa tu học xin gởi đến quý 
độc giả. Kính mong Phật tử khắp mọi nơi có được phần nào an lạc và cùng hiệp tâm với  chư tăng trong 
việc gìn giữ và phát triển  Phật giáo Việt Nam trong những tháng ngày sắp tới.

A Di Đà Phật.

Thảo Nguyên

Ngày 8 tháng 9 năm 2019
 



6 Phật Việt TV

Hòa Thượng Thích Thắng Hoan ban đạo từ trong ngày lễ khai 
mạc.

Bàn ăn ngoài trờiHòa Thượng Thích Bổn Đạt chủ tịch GHPGVNTN tại Canada

Hòa Thượng Thích Thái Siêu chia sẽ về sự chuẩn bị cho khóa tu

Khách sạn Double Tree nơi tổ chức khóa tu học  Bắc Mỹ lần thứ 9 Hội trường khách sạn trang trí thành chánh điện cho khóa tu

Hình Ảnh KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP BẮC MỸ 
Lần Thứ 9 - năm 2019

Photo: Thảo Nguyên



7Phật Việt TV

Lớp học Phật pháp dành cho người lớn

Lớp học dành cho tăng ni

Lớp học Phật Pháp dành cho thiếu niên

Lớp học Phật Pháp dành cho thiếu niên

Hòa Thượng Thái Siêu cùng ban tổ chức khóa tu học Bắc Mỹ lần 
thứ 9

Giờ cơm trưa

Bữa ăn chiều

Điểm tâm



8 Phật Việt TV

Lễ cúng dường trai tăng trong ngày bế mạc

Thầy Hạnh Tuệ MC mọi lúc mọi nơi

Thiền hành buổi sáng Hòa Thượng Thích Thắng Hoan & hòa thượng Thích Minh Dung

Hình ảnh đẹp trong nghĩa Thầy Trò, tình Cha Con được nhìn thấy 
tại khóa tu Bắc Mỹ lần thứ 9


